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lıktetrin 9 3 7 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Ademi müdahale komitesinin dünkü içtimaında 

Gönüllüler hakkında bir 
karar veremediler 

--· Rus delege sile ltalya delegesi arasında: f iddetli 
münakaşalar oldu. lngiliz planı .. 

Paris, 23 (Radyo)- Ademi 
llıiidahalc komitesi, lngiltere 
Hariciye Nazırı B. Edenin 
riyasetinde toplanmıştır. Bu 
toplantıda, gönüllülerin lspan· 
Yadan çekilmesi meselesi ko· 
nuıulmuş ve fakat hiç bir 
lcarır verilememiştir. 

Bunun sebebi, Rus delegesi 
8. Mayiski ile ltalya sefiri B. 
Grandi arasmda hasıl olan 
ihtilaftır. 

Rus delegesi, gönüllülerin, 
~Yveıi ihtilalci ispanyadan çe· 
fi l.rn.eıini istemekte, ltalya se· 
n ııe, iki taraftan evveli 

biner kişinin ayni zamanda 
feri almmasmı ileri sürmekte 
Ye bu huıusta ısrar eylemek· 

Ademi müdalıale 
kı verilmesine asla razı olma
dığmı beyan eylemiştir. 

ltalya sefiri, buna itiraz et· 
miş ve iki delege arasında 
münakaşa devam eylemiştir. 

inanabilir 

komitesi azaları 
Bunun üzerine komiteye ri· 

yaset eden lngiltere Hariciye 
Nazıra B. Eden müdahale et· 
miş ve gönüllülerin, ne suretle 

(Sona 6ıncı salıi/ede) 

miyiz.? 

Japonyaya zecri tedbir
ler m= konacak?l I 

tedir. 
Alman delegesi, ltalya se· Uluılar Soıyeteıi Çine mtJz.aharet karni. 

firinin ve Fransız delegesi de, teıİnİn aldıfı ıon kararlar 
Ruı delegesinin noktai naza· Şanghay, 23 (Radyo) - Çin vassutta bulunulması. Bunlar 
rını müdafaa ettiler. R tayyareleri, bugün Y ançedeki akim kalırsa Japonlara eko· 
k' uı delegesi, ltalyamn va· Japon mevakiini bombardıman nomik zecri tedbirler tatbik 
ıt kazanmak iıteditini ve etmek teşebbüsünde bulun· edilecektir. 

~rınaanın, hududlanm açmak · muılarıa da, gördükleri mu· Şanghay, 23 ( Radyo ) -
1nıkinından mahrum bırakıl- kavemet üzerine kaçmata Çin umumi taarruzu başlamış 
~ fikrile hareket edilditini mecbur kalmıtlardır. ve ıüratle inkişaf etmiştir. Ja
~ittir. Pekin, 23 (Radyo) - Ja· ponlann ilk taarruzlarındaki 
.. il Grandi, 8. Mayiskinin pon kıtaatı, bupn Pofotung yerleri Çinliler tamamen geri 

;:21erine mukabele etmiı ve kasabasını igal etmiılerdir. - s.- 6 ıncı ""'1/ede -
IJanın, lnıiliz plaaındaki Bu maharebede; iki taraftan 

'1tı maddeyi aynen kabul et· da zayiat olmQftar. B. Van Zelantl 
lbetele amade bulunduğunu söy· Cenevre, 23 (Radyo)- Mil- istifada ısrar ediyor 

lbi-= Ce Çi "''· letler miyetinin "ne mü· 
Rus delegesi, bu planı ay· zabaret birliti bazı kararlar 
~ kabul edemiyeceğini ve almıştır. Bu kararlara göre: 
--s>anyaya ayn ayrı iki komis· 1 - Müstevli ordularm Çin 
~~ ıönderilerek gönüllü mik· arazisinden geri çekilmesi. 
:ınna teabit edilmesini iste· 2 - Bir ademi tecavüz an· 
llait, IÖnüllülerin arkası ahn· laşması yapılması. 
~ tarafeyne muharib bak· 3 - ihtilafın halli için ta· 

ln'rldp ve tekdmiiliimiiz: 

ı\tatürk Türkiyesi-
11in büyiik eserleri. 
:G!"idin imparatorlufun"n ve Pierre Lo

ltJn ••rarengiz. dleminin yerinde bugiin 
büytJk bir T'IJrkiye vardır .. 

6ir göriiniiı 
c;aranengiz bir Alem olarelı. ıaıvir 

elliği ıairane sahifelerinden bo· 
gilolı.D. Cumhuriyete kadar, mite· 
addid yılucıbk, yapıcılık •• yeni· 
leıtirme hareketleri ile Tftrlı.iyede 
birçok d~Aitilı.lilı.ler olmoıtar. 

On aekiıinci unn iptidaaından 
itibaren aiyul, ikbaadf •e malt 
p1ln tııerinde bocalıyan TG.rld1enin 
prp klltlrila• inluyad etmemai 

- Sen• $ l11ei Mlai/ed• -

,,. . 

M. Van Z.land 
Brüksel, 23 (Radyo)- Bat· 

vekil 8, Van Zeland, buıiln 
mezuniyetten dönmüt ve dev· 
Jet bankasında vukubulan ib· 
tilistan mesul tutulduğundan, 
kendisini mahkemede ser· 
bestçe müdafaa edebilmek 
için Başvtkiletten istifa etme· 
ye mecbur olduğunu söyle
miştir. 

B. Van Zelandın yerine ki· 
mırı kabine teşkil tdeceği 
belli d t·ğildir. - -----

Hataylılar 
Cumhuriyet bayra
mında Ankaraya bir 
heyet g6nderecekler 

lıtanbul, 2.t (Huauıf) - Hatay 
lı.onaoloıumuı B. Firuı, bugilıı An• 
talı.yaya vaul olan Ulular ıoıyeteai 
kontrol heyetini kabul etmit ve 
oereflerine bir ıiyafet Hrmittir. 

Batayhlar, Cumhuriyet bayu. 
mında bulunmak Clzere Anlı.araya 

bir heyet 16ndermel• karar ver
mifleıdir. 

Telefon: 2776 

Hükllmt'tin, ihracat malları· 

mızın koloylıld11 ea11ııoı temin 
mak.Aaılile, kliring heHblarıoda 

alacıklı bulunduğumuz memleket· 
lere kat'i &atıf auretile yapılan ih· 
racatın Türk.iye Cumhuriyet Mer· 
k~z Banlı.aeınca derhal finanse 
edilmesini kararlaıtırdıAını telgraf 
haberi olarak yazmııtık. 

Dün bu buıuıta Ankaradan 
Merkez Bankaıı lzmir ıubeıioe de 
bir emir gelmit ve vaki olacak 

ibracıtıo bedeliJJİD derhal ve fa· 
izaiz olarak fioanıe edilmeıi 

bildirilmiıtir. 

Hükumetin bu kararı piyı· 

.. da iyi tesir yapmıı, ihracatçıla· 

rı memnun etmiıtir. Don partide 
.bir içtima yapılmıı ve yeni vazi· 
yetin diğer bankalarla olan ali· 
kan berinde konoıulmuıtnr. 

.::=::==::---·--./ 
Romanya Veliahdı 

orduya giriyor 
Bilkreı, 23 

(Radyo) - Ro· 
manya Veliahdı 
Gran Voyvod 
Miball, K r a l 
Karolun yaveri, 
Birinci Karol 
taburu fahri mi· 
lAaimi ve birin· 
ci budud tabu· 

ru komutanı ol· 
muıtur. Bu mft• 

nuebetle yana 
(bugiln) Balı.ret· 
le muaıam ae· 
kerl merasim 
olacaktır. Mera• 
ırimde; Yugo .. 
la.ya namın• 
Kral Naibi PreDI 
Pol ile Y ugot• 
le9ya orduau G. V. Mi/ia'il 
.um, laftÇ Velialada Prea. ca.... 
Mal( 'Beltlh P ..... Şad, Polon. 
1• adlll lideri ....... JUQ Saaillf, 
Fraams Geaeıalleriadea Corç, fa
giltere aamına * Corç C.rf i, Y 11-

naniltan namına Genenl DrlJ!oa. 
TClrkiye namına aakert bir heyet, 
Çekotlo•akya namına da General 
Pruviç hasır bulunacaklardır. 

Vehabiler 
Maverayişeria hududuna 

ker yığıyorlar 
as-

------- ------
lzmirin en büyük en zen-. ' gın gazetesi oluyor 

------- ·----- -
Karilerioio yüksek teveccühlerine gil\·enen ANADOLU bugün• 

lerde gerek muhıeviyatındo, gerek hacminde çok bü ilk ı~dilAt ve 
teklimi.iller yapacaktır. Y 

1 
. ~NAD~LU, haber, fikir, roman, halkın ıikiy. derini ve dilek· 

~ruu .a~settırmek, müteneni sahifeler hazırlamak bakımınden bariz 
bır faıkıyetle korilerine hizmette <)e vam edecektir. 

Hergün 12 biiyük sahife 
~-------y aÔRT TZIKA BiRDEN:. m 

~eQ~rli ar~adaşımız M. Ayhanm "ANADOLU,, 
karıler1ne nefıs bir hediyesidir. 

Ruzveltin Zabıta Roma ıı 
·~merilı.~ Reiııicumburn B. Ruzvelt hiçbir zabıta romıınını beAeo• 

memıı ve nıhayet muharrire, keodiıi bu romanı dikte ettirmitlir. 

MELEK ve ŞEY AN 
Arkadaşımız k.adircan Ka/ lının mükemmel bir eseri 

.. uk bir macera romanı daha' 
Otomatik telefon şirkeıi 

Satlş mukavelesi 
imzalanmak üzere 

B. Rap salahiyetle lsveçten fehri
mize döndü. Ankaraya gidiyor 

fsmir otomatik telefon tirketi-
nia bak6metçe •tm alıamaama 
kanr Yerilditiai yasmıfbk. Batla 
firketia baıan teai•bmn hClkG· 
meıçe tamamen aatın ahuma• için 
fiat buauıunda da ualaıılmıo. tir· 
ket murahbulan, mlteaddid defa. 
lar Aııkaraya giderek Nafıa Veki· 
letile temas n mfizakerelerde bu. 
Iunmoşlardı. 

------
Anl&fm• hakkında firketin f. . 

•eçteki idare mecUaiae iAhat ••· 
mek Ye mukaveleyi imHlamak içia 
~hiyet almak es.re fıff98 giden 
pı;ket müdüril B. Rap, dan tehri· 
mıze dönmfiıtür. 

Meclisi idare, tirket teıiaatının 
hükdmete satılması için B. Rapa 
ıaliibiyet vermittir. Yann Ankara• 

- Sonu 4 üncü salıi/ede -

Cihan harbinde 

Batan deniz~ltıları içinde 
şifreleri çıkaran casus 
Cihan harbinde Alman donan· 

ma11D1n hareketlerine, kullandıktan 
giıli iıaretler•, hele gir.lice dökftlen 
torpillerin nerelerde bulunduğuna 
dair f ugilia bahriyeli fntelicenı 
eeniainin aldığı haberlerin mevıu· 
kiyeti usun aaman bir çoldannı 
hayretlere dötilrmöıtö. Deniz zabit· 
)erinden de gizli tutulan kaynaklar
dan alınan bu haberler 0 lı.aJar 
doğru idi ki bir gün Almanlar 
tarafından dökülen torpiller erteai 
gllıı, müllefilı.l·· r tarafından tabrib 
eti ili yordu. 

Bütün mütıl'f ikler bu haberleri 
logili:.ı halıriyeıi gizli 9Prviıinden 
ılıyorlardı . lugiliz Bij ıamirallıA ı ıla 
yıllarca Lunu sak:aıuış, nihayet lıir 
roman sayfuını anılıran bıı re11ıni 

sırrın tarihini ifta etmi~t i r . • 

1914 Scu~ıinılı• lngiliz bahri· 
yeainde 'E. C. Miller iemind~ bir 
d9lgıç çalıııyordu. 811 adam çok 
ceıur, çolı. atılgan, korkusuz, bOyük 
derinliklerdeki taayilı.a ziyadeıiyle 
dayanıklı idi. Bu adam Vhıle ada· 
11nda dalgıçbk dersi verirken ora. 
dalı.i tefler tarafından takdir olun· 
muf, cesareti g6ae çarpmııtı. 

GQnün birindi' bat amirallık, 
Keal aahillerinde batan bir Alman 
deoiulb gemiainin Gaerinde bulu• 
nan cihular hakkında maldmat 
alabilmek makudiyle bu dalgıt 

Dalgıç Miller batan denizaltıların için
den gizli planları na11ıl aldığını ve bu 
denizaltıların içinde ölü olarak g6rdiJlii 
inaanların korkunç vaziyetini anlatıyor 

Umumi lıarpte 6ir /talgan zırlılısı bögle ganıp batmıştı. 
Milleri deniH daldırdı. Miller, orada etmiıti. Ondan aonra dalgıç. ubit· 
dalmıı Te geminin için._ girerek lerin kamuaeına giden bir kapı 
elindeki kunetli elektrik llmbuile gılrd6 ve bunu ıorbyarak açtı. 
btnilea oib.. adam akılb tetkik - Son• 4 neli sald/ede -



Sayfa 2 

~Bf-Q 
Kudüs müftüsü hakkında 

Bapnda beyaz sarığı, arkasında cübbesi ile fetvahaneden dışanya 
çıkıp "Arab milletiu davasını haykıran ve oeriat itinin çok fe•kinde bir 
millet hayatının durduğunu gören 'u Kudi\ı müf tfteQnü ne alôka ile 
tıkib ederim, bilmezsiniz? 

Buna sebeb de, Arab olmak itibarile bizim eski hocalardan daha 
fazla dint ve ruhani kalması icab eden bir cami ve medrese adamının, 
hayat ve millet hak.kında bambaşka bir düeünceye eahib oluşudur. 

DO.o bizim eski hocanın yegine zaviyesi, yeşil bayrak altında bir 
ilmmet hayatına çevrilmişti. Bütün bir milletin mukadderatı, işte bu za• 
viyeden görillürdfl. Biz hocayı, biç bir zaman, milli bir endite ile ye• 
rinden fırlayıp kılıcına sanlmıı, bayrağını kapmış ve bir kftrefl üstünden: 

- Türklük namına, Türklük ıeref ' 'e haklan için .. 
Şeklinde iki cümle söylerken işitmedik, gormedik. Cihad, (haydi 'u 

~elimeyi, muharebe diye tercilme edeliın), millet namıoa olmazdı. Millet 
bir hiçti. Milliyet ve tarih yoktu. Bütün bir millet, ümmet yolundan 
ancak telam peygamberine kadar mütalea edilebilirdi. Allahın ve dinin 
böyilk ve yflksek mevkiini, dinsizler bile hürmetle karıılamağa mecbur
du. Ancak hayat ile vicdani Alemi, yani bir insanın manevi itikad ve 
alemini biribirine kanotırmak hataaıdır ki, bizim eski hocayı, millet 
hayatında eu Kudüs müftüsü kadar faydalı yapamamıetır. 

Amma, Kudüs müftüsünün ,ahsı hakkında ıöyle deniliyor, böyle 
yazılıyor. Bunlar benim mevzu çerçe,·emin haricinde kalan şahsi hadise· 
lerdir. Hakikat olan bir fttva ve din adamından milli bir kahraman 
do&uıudur. 

İngilizlere isyan ediyor, camiye kapanıyor, oradan kaçıyor, kayıklara 
biniyor, meçhul semlere çıktıgı söyleniyor. Daha sonra Suriyeye gittiği 

haberleri veriliyor. 
Evveli bir insanıo fedakirlık ve enerjiaini göstermek, saniyen cübbe 

ve ıank alundan sıynlıp milliyet ve milli hayat mef humlannı her ne 
pahuına olursa olıun terenndm eden bir ruilli tip Taziyetine geçmek 
itibariledir ki, ben bu adamı takib ediyorum .. 

Ve bu arad11 gözlerimin önüne, bir medresenin köşesinde ömür çil· 
rilterek dedelerimize sadece fıkıh, sadece tasavvuf, sadece bıtşka ıeyler· 
den bahseden, fakat ömürlerinde bir defa obnn, kendi milli menşele
rini, kendi tarihlerini ve vazifelerini hatırlamıyan bizim erki medreseleri, 
hocalan, teyhleri veaaireleri görüp: , 

- Şu Kudüı müftüsü nerede, onlar nerede. 

Diyorum. ** 

lngiliz ve hayvan dostluOul 
Cihanın en ziyade hayvan· 

lara dost olan milleti lngi\iz. 
lerdir. Bu iddiayı ispat için 
şu misali gösteririz: 

Kanadada umumi sergide 
teşhir edilen hayvanların sa
hibi Con Kelley bu hayvan· 
lara fena muamele ve zulüm 
etmek töbmetile mahkemeye 
verilmiştir. Mesele, bilhassa 
yılanlara verilen yiyeceğin canlı 
kuş olmasından doğmuştur. 

Maznun yılanların ölmüş 
hayvan eti yimediklerini iddia 
etmiş, canla kuş verilmez'Je 
yılanların öleceklerini söyle
mış ve: 

- Maamafih kuşların yılan 
tarafından yutulurken çektik
leri bir ıstırap yoktur. Kuşlar, 
yılanın gözleri gözlerine bak
bjı zamandan itibaren ölmüş 
bulunmaktadır! 

Demiştir. 
Heyeti hakime, "yılanların 

mı yoksa kuşların mı ölmesi 
icap ettiğine,, dair olan kara· 
rını henüz vermemiştir. 
Emsalsiz bir hırsızhkl 
Amerikanın Dalton ~ehrinde 

şimdiye kadar emsali görülme· 
miş bir hırsızhk olmuştur. 

Hırsızlar bu şehirde koskoca· 
man bir evi aşırmışlardır! 

Bu şehirde elbise ticaretile 
meşgul bulunan Bay Hommel 
adlı bir adam senelerdenberi 
dul kalmış ve bir hizmetç.isile 
kendisine ait bir evde yaşa· 
maktaymış. Adamcağız geçen· 
lerde hizmetçisine yol vermiş, 
kendisi de ava gitmiştir. Av· 
dan dönüşünde ne görse be· 
tenirsiz? Evinin yerinde yeller 
estiğini! 

Hırsızlar evi ne yapıp ne 
etmişler, deve yapıp yutmuşlar! 

Yanmaz klGıtl 
Birleıik Amerika fabrikala

rından birinde çalışan bir 

genç yeni ve yanmaz bir ka· 
tıt icad etmiştir. Vakıa ıim· 
diye kadar birçok yanmaz ka· 
ğıtlar icad edilmiştir. Fakat 

bunlar kalın ve elastikiyetsiz ol· 
duklan için heryerde ve bil· 
hassa kağıt gibi her işte kul-
lanı lamamaktıı.d ırlar. 

Yeni icad edilen yanmaz 
kağıt pul ve evrakı nakdiye 
tab'ına bile müsaitmiş. 

Muazzam bir konseri 
Belki de en büyük hir kon· 

seri Çünkü Am~rikamn lndi
yanopolis şehri müzik üniver-
sitesinde tam 125 piyanonun 
iştirakile bir konser verilmiş· 
tir. Şüphe yoktur ki, şimdiye 
kadar bu kadar kalabalık bir 
konser verilmemiştir. 
Sinekler konufuyorlarl 

lngiliz fen mecmualarından 
birisinde bir lngiliz tarafından 
neşredilen bir makale, sinek· 
lerin kendilerine mahsus bir 
dili olduğunu iddia etmekte· 
dir. Fakat sinekler insanlar 
gibi dillerile değil, sadece ka-
natlarının ihtizazlarile görüşür· 
ler ve anlaşırlarmış! 

Can kurtaran yllanl 
Hindistanda yaşamakta bu· 

lunan bir lngiliz bayan, zehirli 
bir yılanı küçük yaşındanberi 
beslemiş ve büyütmüştür. En 
müthiş zehirli yılan olan bu 
kobrayı bu kadın ehlileştir· 
miştir. 

Bundan beş, on gün evel 
bir cani bayanın evine girmiş 
ve bayanı katledeceği sır ada 
kobra yılanı tarafından öldü
rülmüştür. -Yurddaş! 

Kurduğumuz fabrikalar ve 
yaptığımız demiryollar, hep 
ulusun biriktirme gücüne da
yanır. Bu gücü arttırma senin 
elindedir. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

ANADOLU 

Boz dağda ----···--·--Mühim asarıatika 
bulundu 

Ödemişte Bozdağın Değir·: 
mendere ve Kaplanboğazı mev· 
kilerinde Kostak lsmail efenin 
tarlasında yeniden çıkan ve 
ehemmiyetli olduğu anlaşılan 
asarıatikayı incelemek ve son
daj yapıp sonucunu almak 
Üzere müzeler direktörü B. 
Salahittin Kantar dün Öde· 
mişe gitmiştir. ----

Hususi tahsil 
görenler 

Memur olmak için 
imtihan verecekler 

Posta telgraf müvezziliği, 
hat bekçiliği, polis memurluğu 
gibi vazifelerde bulunanlardan 
veya bu işlere gireceklerden 
ilkmektep şehadetnamesi aran· 
maktadır. 

Bu gibi vazifelere girmek 
istiyenlerden ekseriyeti hususi 
tahsil gördüklerinden bahisle 
imtihan vermek istememekte ve 
bunlar gittikçe artmaktadır. 

Kültür Bakanlığı bu vaziyeti 
gözönüne alarak vilayet kül
tür direktörlüğüne bir tamim 
göndermiş, hususi tahsil gö
renlerin ilkokulu bitirme im· 
tihanlarına almmalarını bil· 
dirmiştir. 

Bundan böyle hususi tahsil 
gördüklerini ileri sürerek yu· 
karıda yazıldığı şekilde me· 
muriyet istiyenler kültür direk· 
törlütüne müracaat edecekler 
ve münasib görülecek bir ilk· 
okulda üç kişilik bir imtihan 
heyeti tarafından ilkmektep· 
lerin dördüncü ve beşinci sı· 
nıflan müfredat proğramlarına 
göre imtihan edileceklerdir. 

B. Kemal YUksel 
Başturak Maliye şubesi va· 

ridat memur muavini B. Ke· 
mal Yükselin 30 lira asli ma· 
aşla terfihan varidat memur· 
luğuna tayin edildiğini haber 

aldık. Ashabı mesalihe karşı 
her hususta gösterditi kolay· 
lık ve dürüst muamele ile ken
disini sevdiren bu vazifeşinas 
memura yeni vazifesindt de 
muvaffakıyet dileriz. 

Bn. Handan Dalay 
Mezuniyetle lstanbulda bu· 

lunan Müddeiumumi muavin· 
lerinden Bn. Handan Dalay 
şehrimize dönmüş, dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. ,. 

Kızılay haftası 

650 yoksul çoçuğa 
elbise dağıtılacak 

lzmirde ve~ Karşıyakada gençlik 
teşkilatı toplantı yapacak -Kızılay haftası devam edi· 

yor. Kızılay gençlik tefkilita· 
na mensub gençler şehrin 
muhtelif semtlerinde gruplar 
halinde dolaşarak balkı, Kızı
laya üye kaydetmektedirler. 
Hamiyetli halkımız, Kızılaya 
üye kaydedilmek hususunda 
çok cömerd davranmaktadırlar. 

Karfıyakadakl merasim 
Yarın Kızılay haftasının al· 

tıncı günü olduğundan Karşı· 
yakada saat 16 da okullar 
Kızılay teşkilata mensubları 
bir geçid resmi yapacaklardır. 

lzmirdekf merasim: 
Ayan 26 ncı Sah günü haf· 

tanın sonuncu günüdür. Hazır· 
lanan programa göre '> gün 
lkiçeşmelik, Etrefpaşa semtle· 
rindeki okulların, Kızılay men· 
ıuplan Mısırlı caddesi ve Ya· 
lalardan da iltihak edecek 
gruplarla Halkevinde, Tepecik 
ve havalisi okullan mensuplan 
Basmane istuyonu civarında 
Çocuk Esirgeme Kurumunda 
ve Alsancak semti okullan 
talebesi de Alsancalc okulu 
önünde · öğleden sonra topla· 
naralc karekete geçecek, saat 
16 da Cumhuriyet meydanına 
geleceklerdir. 
Cumhuriyet meydanında: 

Bu saatte Kızılay gençlik 
teşkilata mensupları ve parti 
hatipleri Kızılay mevzulu nu
tuklar irat edecek ve Atatürk 
heykeline çelenk koyacaklardır. 
Merasime saat 17 de nihayet 
verilecektir. 

Konser: 
Y ann akıam saat 21 de 

Karııyakada Sümer sinema· 
sında Kızılay Kurumu menfa
atine lzmir musiki amatörleri 
tarafından bir konser verile· 
cektir. 

Kızllayın yardımları: 
Kızılay Kurumu lzmir mer· 

kezi tarafından Cumhuriyet 
bayramı ve Kızılay haftası 

ay tarafından elbiseler verile· 
cektir. 

Yazı müsabakası: 
Kızılay Kurumu, talebeler 

arasında Kızılay mevzulu maıı· 
zum ve mensur yazılar için 
bir müsabaka açmııtır. Bete· 
nilecek yazıları yazanlara he· 
diyeler verilecektir. 

Palamut 
• • 

nızamnameaı 

Gelecek ay mer'iyet 
mevkiine giriyor .. 

Gelecek ayın birinden itiba· 
ren mer'iyete girecek yeri pa· 
lamut nizamnamesi mucibince 
ihracat tiplerini ayırmak üzere 
bu heyet intihap edilecektir. 
Bu heyette Oda namına bulu· 
nacak olan dört aza dün se· 
çilmiılerdir. Bunlar tüccardan 
Bay Halim Alaiyeli, palamut 
ıirketi müdürü Fuat, Mustafa 
Nazlı, Pol Filinezidir. 

Heyet azalannın diğerleri 
lktısat Vekiletince tesbit olu
nacaktır. Borsa komiseri Bay 
Şevkinin de ittirakile bu hafta 
içinde ilk toplantısını yapacak 
olan heyet, palamut ihracında 
esas tutulacak tipleri teıbit 
edecektir. 

Sırt hamallığı 
Yalnız dUz yerlerde 

yasak edilecek 
lstanbulda olduğu gibi ıeh· 

rimizde de sırt hamallığının 
kaldınlmuı için esasla tetcb
büalere girişilmiş bulunmak· 
tadır. Bu hususta ilci şekil 
kabul edilmiştir: 

1 - Mapzalarda muvak
katen sırt hamalhtı devam 
edecek. 

2 - Şehrin düz yerlerinde 
lstanbulda olduğu gibi el ara
balarile nakliyat temin edile· 
cek. Yokuşlar ve yüksek ma· 
hallelerde de sırt hamallığı 
kalacak. 

Londrada 

Bir gazete ····----
Çarın veliah· 
dını buldu! 

Londradan yazılıyor: 

Etrafını araştıran bir gaJe' 
teci için herhalde birşeyler b 
mak mukarrerdir. işte, Lo 
dranın büyük gazetelerind 
birisinin muhabiri araştırdı 
ve etrafını iyi tetkik ettiği içil 
bakınız neler bulmuştur: 

Bulduğu ehemmiyetsiz b' 
şey değildir. Romanof ban 
danının ve çarların sonunc 
Nikolanın veliahdını bulmuşt 

Röportörün bulduğu, ben 
yirmi yaşında bulunan Gra 
dük Viladimirdir. Fakat 
.. büyük Dük" Londranın Ta 
mis nehri kenarında basit 
fakir evceğizde ikamet etme 
tedir. 

Grandük Vilidimir, 1924 
-yanlıı değil, 1924 te· lcen 
sini Çar ilan eden Grand' 
Kirilin tek otludur. 

Grandük halen Oksford O 
versiteıine Grandük olarak d 
ğil, sadece B. Vilidimir Ro 
nof adıyle devam etmekted· 
Bu sebebten dolayı, Okaf 
dun bu müdaviminin ha · 
vaziyet ve mahiyeti biç · 
kimseye malum olmamıı, 
günlerde bu muhabir tarah 
dan keıfedilmiıtir. 

Grandük, Londrada Is 
ya prenseslerinden ve 53 
şında bulunan prenses Bea 
ile beraber oturmaktadır. 
kadın, Dük Gembriçin 
ve Kraliçe Viktoryanın to 
nudur. Yani Romanya Kr 
çesi Marinin de helDfİreai 
Beatrisin annesi de Çar iki 
Alekaandnnın kızı idi. 

lngiliz gazete muhabiri 
bu röportajı, gizli bir vazi 
meydana çılcarmıı olmakla 
raber, gazeteler tarafın 
fazla bir ücrete liyık görül 
miştir. Çünkü... Çarların 
bu toprakta isimleri okun 
maktadır. 

B. Rauf inan 
Manlsaya gitti 

Manisa Vilayeti Kültür 
rektörlüpne tayin edilen 1 
Kültür direktör muavini 
Rauf inan, dün Manisaya 
reket etmiş, Basmane i 
nunda arkadaşları tarafın 
samimi tekilde uturlanmıı 

B. HulOsl 
münasebetile 650 çocuğa el· Bu iki esas üzerinde yeni- Vilayet Jandarma Komu 
bise dağıtılacaktır. Okullardaki den tetkiklerde bulunulacak, Binbaıı B. Hulusi dün 
fakir talebe tesbit edilmiştir. şehrin ticari faaliyetini halel- malpaşa kazasına 
A)'m 26 sında 400 kız ve 28 dar etmiyecek şekilde hare· Orada Jandarma 
inde 250 erkek çocuğa Kml- ket olunacaktır. teftiş edecektir. ., ....................................... .. 

Biri 
Diğeri 

Seviye itibarile yekd!ğe~leri~d.en farklı şahsiyetlerin ta~iat ve mizaçlarile alay eden ve bunlann 
ıçyuzlerını meydana vuran eğlencelı ve zevkli filim ile 

.. 

Karımı ihmal ettim cezamdır diye feryad eden ve aşkı uğnna sinir buhranına uğrayan bir 
kadının ıstırabı ve intikamını tasvir eden iki büyük filim 

Bugün 

Ayrıca: 

TAYYARE Sinemasınd 
Görmek Uzere tlmdlden hazırlanınız 

1 -- Aşk Şiikran 
Yıldızlar filimi diye nam alan bu fillm 

GABY MORLEY-EL ViRE POPESCO.LE 
UR. RAIMU. DUV AL • VJCTOR FRANC 

Gibi beş Frans ız artisti tarahndan temsil edllmittlr 

2 -- Operada bir gec 
Aile hayalmm inceliklerini musavver hissl ve içtlmaT atk f 

Oynıyanlar: Güıtav Frohlich - lida Baro 
PAR AM OUNT J U RNA L 

SEANSLAR: Operada bir gece 3 ve 7,20 de Aık ıiikram 4,50 ve 8,45 de cumarteei, pa:ur l,45 de Aık ıükraıu ile baılar Fiatler: 30 40 50 
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Atatürk ,~ 

Romanya ve Afganistan 
krallarını tebrik ettiler 

Kliring hesabları -------
• • 1 Ve 

hudu 
e , averayışerıa~ 

na asker yığıyorlar 
·-----

Filistinin şimalinde müh ·m hadiseler oluyor. Veha-
bilerin askeri tecemmiiü endişe uyandırıyor 

Kudüs, 23 (Radyo) - Fi- ------====~=====------
listinin şimalinde başgösteren Deniz kazası 
yeni kargaşalıklar devam edi-
yor .. 

İngil izler, buralarda esaslı 
tertibat almışlardır. 

Son gelen haberler, Veha· 
bilerin Mavcrayi Şeria hudut
larında asker yığmakta devam 
ettiklerini bildiriyor. Bu me
sele lngilt.zleri ehemmiyetli su
rette düşündürmektedir. 

Bağdad, 23 (Radyo) - Bu 
gün, Filistin Araplarının me· 
nafiini korumak üzere burada 
bir komite teşekkül etmiştir. 

Kudüs, 23 (Radyo) - A· 
raplar, bugün 1ngiliz mühen· 
dislerinden birini öldürmüş· 
lerdir. Zabıta, katilleri tuta
mamıştır. 

Filistinin şimal taraflarında 
başlıyan kargaşalık, devam 
ediyor. 

Yugoslavya 
Genel K urmag Başkanı 
lstanbulda bekleniqor 
lstanbul, 2.) J ~ususl)- Yu· 

goslavya Genel ı<urmay baş
kanı general Nediç, Balkan 
devletleri Büyük Erkanıharb 
reislerinin Ankarada yapacak· 
ları içtimada hazır bulunmak 
Üzere yarın şehrimize gelecek 
ve derhal Ankaraya hareket 
edecektir. 

lranHarici,;e Veziri 
lstanbuldan Ankaraya 

geçti 
İstanbul, 23 ( Hususi ) -

İran Hariciye Veziri B. Sami, 
bugün Iran konsoloshanesinde 
tebaanın ziyaretlerini kabul 
ettikten sonra, akşam trenile 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Varşova 
Okullarında arbede 
Varşova, 23 (Radyo)- Ya

hudi profesörlerin memur bu· 
lunduklan okullarda bazı arbe· 
deler olmuştur. Bu münase· 
betle hükumet, tedbirler al· 
mıştır. 

Bir motör battı 
Bir tayfa boğuldu 

lstanbul, 23 (Hususi)- Kü
~iik bir motör, Şirketı hayriye 
vapurlarından birine çarpmış 

ve batmışbr. Tayfalardan biri 
boğulmuştur. 

"<C,..., -

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve bıışyazgaoı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

Müdüru: Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi : -
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
~Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kurnştur. 
Yabancı nıem tek etler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Bcı }'erde 5 kuru§tur 

,, -
'>0.nn geçıni~ nüshalar 25 kum~tnr. 

ANADOLU MATBAASINDA l 
·---ııııİBiliAliSIİİIUİİİİİİUİlıŞTİıİIIİİR-- _, 

(Ordu) vapuru 
5 dakikada battı 
----------

Vapur, Hamidiyenin arka tarafına çarp
. mış ve büyük bir yara almıştır .• 
lstanbul, 23 (Hususi) - Tüccardan Bay Niyaziye ait kömür 

yüklü (Ordu) vapuru, limandan hareket ederken, Hamidiye 
kruvazörünün arka tarafına çarpmış ve sademenin şiddetinden 
aldığı yara ile beş dakika içinde batmıştır. 

Vapurun mürettebatından iki kişi boğulmuştur. 

Tunceli 
Hadisesinin günahkarları 

Elaziz, 22 (A.A.) - Bugün· 
Tunceli isyanı maznunlarının 

muhakemesine devam edildi. 
Mahkemeye yeniden sevkedi· 
len Mazkirdin muhtelif köy· 
!erinden Demenan ve Yusufan 
aşiretinden beş şahsın da Se· 
yit Rıza ve avenesinin muha· 
kemelerile tevhiden rüyetine 

Hükumetimizin gü
zel bir kararı 

karar verildi. Bu suretle bu 
davadaki suçlu miktarı 58 ki· 
şiye baliğ oldu. 

Yeniden bir takım şahısla· 
rın mazbut ifadeleri okundu. 
Şahitler, Sin karakolunu ba
sanların Seyit Rızanın aşire-

tinden, damatlarından ve Sey
han reisi Hasso Seydunun da 
askeri mühimmatı yağma eden· 
ler meyanında olduğunu söy· 
lem işlerdir. 

Şahitlerden Seyit Rızanın 
torunu, dedesınin 60 silahlı 
şahısla beraber olduğunu söy· 
lemesi, Seyit Rızayı şaşırtmış 

ve tevil yollu cevaplar vermiş· 
tir. 

Seyit Rızanın maiyetinden 
Zeynelin ifadesi de suçlulara 
~aşırtmış ve aşiret reislerini 
itirafa mecbur etmiştir. 

Ankara, 23 (Hususi) - Ka· 
dm mahkumların, hapishane· 
]erden alınarak, Sümerbankın 
Kayseri mensucat fabrikasında 
çalıştırılmaları, hükumetçe ta· 
karrür etmiş ve bu meyanda 
lazım gelenlere tebliğat ya· 
pılmıştır. 

General Metaksas 
Atinada ve Pirede büyük 

merasimle karşılaşacak 
İstanbul, 23 ( Hususi ) -

Yunan gazeteler; başvekil Ge· 
neral Metaksasın, Balkan itti· 
fakının takviyesi ve sulhun 
idamesi lehindeki beyanatın· 
dan memnuniyetle bahsetmekte 
ve bu hususta uzun makale· 
ler yazmaktadıriar. 

Gerek Atinada ve gerekse 
Pırede başvekil için muazzam 
istikbal merasimi hazırlan· 

maktadır. 
Atina, 23 (Radyo) - Yu· 

nan gazeteleri, Yunan Başba· 

kanı General Metaksasın An
kara seyahat ve temasları hak
kında mühim yazılarla doludur. 
Etnos gazetesi, Ankara resmi 
tebliğinin Türk-Yunan ittifakı· 
nın Balkan antantı çerçevesi 

Gene şahitlerden birçoğu· 
rıun ifadelerine göre, maktul 
Ali Şairle Seyit Rızanın öte· 
denberi halk arasında bazı 
çirkin propagandalar yaptık· 
ları, bu meyanda Tunceli ka· 
nunu Dersimi tehcir için ya· 
pılmıştır. Hükumet yarın siz· 
den vergi ve asker alacak ve 
tarlalarınıza şerit vuracaktır. 
Köylerde ekmek ve odun ve·. 
sika ile dağıltıacak şeklinde 
yalanlar tasni ettikleri tesbit 
edilmiştir. 

içinde çok müessir olduğunu ve 
yeni yapılan müzakerelerle ba
rışın muhafazası için yeni adım· 
lar atıldığını kaydetmek lazım· 
geldiğini yazıyor. 

Yunan gazetecileri 
Basm kurumunu 

ziyaret ettiler 

lstanbul, 23 ( Hususi ) -
Seyit Rızanın torunu, Elaziz 
mahkemesinde dedesinin yap
tıklarını bütün tafsilatile an· 
latınca Seyit Rıza bir fenalık 
geçirdi .. 

Tunceli. 23 (A.A.) - İsyan 
muhakemesine öğleden sonra 
devam edildi. Şahit olarak 
Hozad Jandarma bölük ku· 
manda Yüzbaşı Taceddin, Şe· 
bin nahiyesi müdürü Fevzi 
Demir, Hıdır ve başka bir 
şahit dinlendi. 

Şahidler, aşiret reislerinin 
ve Seyid Rızanın verilen nasi· 
hallerini dinliyerek hükumete 
karşı geldiğini ve halk ara· 
sanda menfi propagandalar 
yaparak halkı hükumet aleyhine 
teşvik ettirdiklerini tebarüz 
ettirdiler. 

İstanbul, 23 ( Hususi ) 
Bir kaç gündenberi Ankarada 
bulunmakta olan Yunan gaze· 
tecileri, bugün gelmişler ve Ba
sın Kurumu merkezini ziyaret 
etmişler ve şereflerine verilen 
çay ziyafetinde hazır bulun· 

muşlardır. 

Balkan Hariciye 
Nazırları 

Şubatta Ankarada 
toplanacaklar 

İstanbul, 23 (Ilususi) - Bal• 
kan devletleri Hariciye azırlan, 
şubatta Ankaraya gelecekler ve bu· 
rada bir içtima akdederek, umumi 
vaziyeti tetkik eyliyeceklcrdir. 

Bay Tahsin Uzer 
Erzurum, 23 ( A.A.) - U

mumi müfettiş B. Tahsin Uzer 
Başvekalet vekili B. Celal Ba· 
yar namına Kıvarshane bakır 
madenlerinin açılış törenini 
yapmak üzere Cumhuriyet 
bayramında Artvine gidecektir. 

Ankara, 22 (A.A.) - Af· 
ganistan Krala Majeste Mu· 
hammed Zahir Hanın doğum· 
larmın yıldönümü münase· 
betile Cumhurreiiimiz Ata· 
türk ile Majeste Kral arasın· 
da aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

Majeste Muhammed Zahir 
Han, 

Afganistan Krala 
Kabil 

Doğumlarının yıldönümü 
dolayısile Majestelerini can· 
dan tebrik eder ve yüksek 
şahısları ile dost Afgan mil· 
leti için sürekli saadetler di· 

lerim. 
K. Atatürk 

Ekselans Kamil Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 

Doğumumun yıldönümü 
münasebetile vaki lütfkuar 
tebriklerinden dolayı Ekse· 
lansınıza teşekkür eder ve 
şahsi saadetlerile kardeş ve 
dost Türk milletinin saadeti 
hakkındaki en samimi dilek· 

lerde bulunurum. 
Muhammed Zahir 
Afganistan Kralı 

Ankara,22 (A.A.)- Romanya 
Kralının doğumunun yıldö
nümü münasebetile Reisicum· 
hurumuz Atatürk ile Kral 
Karol arasında asağıdaki tel· 
graflar teati olunmuştur: 

Majeste Romanya Kralı 
ikinci Karol 

Bükreş 

Majestenizin doğumunun 
yıldönümü münasebetile sa· 
mimi tebriklerimin kabulünü 
ve şahsi saadetlerile mütte· 
fik ve dost Romanyanın re
fahı hakkındaki en iyi dilek· 
}erimin kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk 
Ekselans Kamal Atatürk 

Ankara 
Bir dost ve müttefik sıfa· 

tile Ekselansınızın hakkım
daki hararetli dileklerinden 
dolayı teşekkür ederim. 

Karol 

Ankara, 23 (A.A.) - Kle- cektir. 
ring anlaşmasile bağlı bulun- Muhtelif memleketlerin 16· 
duğumuz memleketlere yapı· 10-1937 tarihindeki alacak 
lacak ihracat evrakının bu miktarları: 
memleketlerin klering hesap· · Memleket Türk lirası 
larında~i alacakları yekunu ile Avusturya 2,687,500 
mahdut olmak üzere Cumhu- Belçika . 158,600 
riyet Merkez bankasınca faiz· Bulgaristan 5,700 
ıiz olarak derhal iskonto edil- Çekoslovakya 2,901,600 
mesi için hükumetçe alınmış Estonya 3,300 
karar Cumhuriyet Merkez ban· Finlandiya 1,030,900 
kasına tebliğ edilmiştir. Fransa 3,983,600 

Kliring hesapları vaziyeti Hollanda 1, 177 ,800 
her hafta muntazaman gazete- lngıltere 8,434,400 
lerle neşredilmekte ve ihracat ispanya 395,500 
merkezlerindeki odalara ve İsveç 1, 7 l 2,600 
borsalara ve Türkofis şubele- fsviçre 1,071,200 
rine de ayrıca her tüccar ta- ltalya 1,942,600 
rafından her zaman tetkik Lehistan 31,800 
edilebilmek üzere bildirilmek- Macaristan 753,400 
tedir. Norveç 570,100 

16/10/937 tafihindeki kli- R 2 062 800 o manya , , 
ring hesapları vaziyetine na· Yugoslavya 251,400 
zaran bizden alacaklı memle· Yunanistan 54,300 
ketler şunlardır: yekun 92,279, 100 

Bu memleketlere vaki ola· Yekunünden anlaşılacağı 
cak ihracat her birinin hizala· üzere memleketimizden Türk 
rında gösterilen alacakları ye· malı almak iizere bekliyen 29 
kunile mahdut olmak üzere milyon liralık bir alacağın is
ve teknik bazı bank r ihtiyati timali ve tüccarlarımızın bu 
tedbirler haricinde faizsiz ola· memleketlere ihracatı mühim 
rak Cumhuriyet Merkez Ban· şekilde kolaylaştırılmış bulun· 
kasınca hemen finanse edile· maktadır. 

Kaza kurbanları 

Tayyarecilerimiz dün ih
tifalle defnedildiler 

Cenaze alayına binlerce halk iştirak etti, 
yüzlerce çelenk gönderildi 

Ankara, 23 (Hususi)- Dün • ------
feci bir kaza neticesinde şehid y enı 
olan beş tayyarecimiz, bugün 
büyük merasimle defnedilmiş- Gemilerimiz 
lerdir. 

Cenaze merasiminde, on bin 
kişiden fazla büyük bir kala
balık bulunmuş ve şehitleri· 
miz, Nümune hastanesinden 
büyük ihtifalle alınarak Cebeci 
mezarlığına gömülmüştür. 

Cenaze merasiminde Riya
seticumhur yaverleri, Büyük 
Millet Meclisi Reisi B. Ab
dülhalik Renda, Vekiller bu· 

Ankara, 23 (A.A.) - Ka· 
radeniz postalan için imal 
ettirilecek olan ön mukavele· 
leri evelce imza edilmiş bu· 
lunduğundan V · l tipi üç bü-
yük geminin ana mukaveleleri 
bugün İktısad Vekaleti namına 
müsteşar Kurtoğlu ile Krupp 
mümessili tarafından imzalan· 
mıştır. 

Bu gemilerden birincisi 

\.. __________ .) lunmuşlardır. Cenazeler, iki 1/9/1938, ikincisi 1-3-1939 ve 
üçüncüsü 1-6-1939 tarihlerinde 
teslim edilmiş bulunacaklardır. 

Alman casusları top arabasına konulmuş ve 
bayraklarla sarılmıştı . 

Leningradda muhakeme 
edilecekler 

Moskova, 23 ( Radyo ) -
Rusyadan üç defa hudud ha-

rici edilmişken son zamanlarda 
yabarcı isimler ve pasaport· 

larla tekrar Rusyaya girmeğe 
muvaffak olan Almanya casus 
teşkilatına mensub bir şebeke, 
Leningrad harb divanına ve
rilmişlerdir. Bunların muhake
mesine yakında başlanacaktır. 

İspanyadan Napo
liye yaralı geliyor 

Napoli, 23 ( Radyo ) -
( Gradiska ) adındaki ltalyan 
hastane gemisi, ispanyadan 
700 yaralı ile buraya gelmiş· 
tir. Bunlar arasında bazı İs
panyollar da vardır. General 
Busto, vapura çıkarak yaralı· 
lan karşılamıştır. 

B. Kapenki 
Teftişlerini bitirdi 

ve döndü 
Tolon, 23 (Radyo) - Fran· 

sa Deniz Bakanı B. Kapenki, 
maiyeti ile birlikte buraya 
dönmüştür. 

B. Kapenki, bütün Fransız 
üssübahrilerini teftiş etmiştir. 

Fransa Deniz Bakanı, öğle· 
den sonra Parise hareket et
miştir. 

Her taraftan gönderilen çe· 
lenkler yüze baliğ olmuştu. 

Cenazeler, halkın gözyaşları 
arasında istasyon caddesini 
takiben yenişehirden geçiril· 
miş ve ebedi istirahatgahlanna 
götürülmüştür. 

Hava Kurumu reisi Rize 
Savlavı Bay Fuat, mezarda 
heyecanlı bir söylev vermiş ve 
şehitlerimizin, vazife uğrunda 
öldüklerini, aramızda ebedi· 
yen yaşıyacaklarım beyan ey· 
lemiştir. 

Genel Kurmay Başkanı Ma· 
reşal Fevzi Çakmak, Hava 
Kurumu riyasetine gönderdiği 
bir mektupta; henüz memleket 
müdafaasına hazırlanan beş 
gencin ölümünü teessürle ha
ber aldığını bildirmiş ve yal· 
nız, bunların ordu üzerinde 
bırakmış oldukları iyi hisler· 

· den müteselli olduğunu izah 
ederek taziyetlerini beyan ey· 
lemiştir. 

Londra - Avustralya 
Rekorunu kırabilecek mi? 

Londra, 23 (Radyo)-Lond· 
ra • Avustralya rekorunu kır· 
mıya çalı~an Bn. Cuan Yaten, 
Pazartesi günü burada bulu· 
nacaktır. Tayyareci buna mu· 
vaffak olursa, rekoru kırmış 
olacaktır. 

Pariste 
Hayat pahahhğı 

Paris, 23 (Radyo) - Bugün 
Vensen ormanında muazzam 
bir miting akdedilmiştir. Bu 
mitinge, bütün sendikalar işti· 

rak etmişler ve hayat pahalı
lığını protesto etmekle bera· 
ber, haftada 40 saatlik mesai 
hakkındaki kanun lehine te· 
zahüratta bulunmuşlardır. 

Mısırda 
Üniversiteliler polisleri 

dövdüler 
Kahire, 23 (Radyo)- Elaez· 

her üniversitesi talebesile za
bıta arasında çarpışmalar ol· 
muştur. Talebe, zabıta memur· 
Iarını üniversite binasına al
mışlar ve dövmüşlerdir. 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi· 1356 
flkte .. rin 11 Şaban 17 - İlkteşrin -

1 24 1 
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Pazar - -
Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan Vasat 

Güneş 9,26 475'4 ~am 12 18,44 
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Kızılçallu Kay ôıretmen Okuluna 
ANADOLU 

Cihan harbinde Amerikalı prof es8r şehrimizde 

Köylerden alınacak Batan denizaltıları içinde Profesör, lzmir Agor 
çocukların isimleri şifreleri çıkaran casus na hayran oldu --

Okulda bir 
kursu 

de köy eğitmen 
acılacaktır 

- Başı 1 inci sahifede - kişilik mürettebatı arasında 
Orada demir bir sandık buldu ve bir prınik başlamış ve kurtu
alıp yukarıya çıkardı. luş çaresi olmadığı görülünce 

Bunların içinde birçok def· bunlar biribirlerini öldürmüş
terler, kitablar ve kağıtlar Jer, arkaya kalanlar da intihar 

Kızılçulluda Köy Öğretmen 
okulunda derslere 1 lkinciteş
rinde başlanacağını yazmıştık. 
Kültür ve okul direktörlükleri 
Köy Öğretmen okulunun ha
zırhklanna ehemmiyetle de
vam etmektedirler. Bu okulda 
çalışacak talebeye gösterilecek 
muhtelif sanatlara mahsus alet
ler tamamen tedarik edilmiştir. 
Okulun çiftlik arazisinde muh
telif ziraat dersleri görecek 
talebe için de hazırlıklar ya
pılmakladır. 

Kültür Bakanlığı Vilayeti
mizin muhtelif köylerinden bu 
okula alınacak talebenin isim
lerini lzmir Kültür direktör
lüğüne bildirmiştir. Bu talebe
lerin velileri, çocuklarını mek
tebe verirken bir defaya mah· 
sus olmak üzere otuz lira 
ve ceklerdir. Buna mukabil 
çocukların mektepteki bütün 
masrafları, -hatta senede iki 
defa köylerine gidip gelme 
yol ücretleri mekleb idaresine 
ait olacaktır. Manisa Vilaye
tinden de bu mektebe 30 ço
cuk gelecektir. 

Eski Amerikan Kolleji bina· 
sında bundan sonra memle
kete nur saçacak müsteit köy 
çocukları yetiştirilecektir. Bu 
çocuklar, mektepte edinecek
leri bilgileri~ bütün köyleri
mize ışık ve bilgi saçacak
lardır. 

Köy okullarında üçüncü sı· 
nıfı bitirenler dördüncüye, dör
düncü ve beşinci sınıfları bi
tiren çocuklar da daha yüksek 
sınıflara kabul edilmişlerdir. 
Köy okullarındaki en zeki ve 
müsteit çocuklar seçilmiştir. 

Kızılçullu Köy Öğretmen 
okulunda ayrıca bir de Köy 
[titmenleri kursu açılacaktır. 
Buraya orduda çavuşluk vazi
fesi görmüş, köylerine dönmüş 
ıençler ders a-örecek ve sonra 
köylerde eğitmenliğe başlıya
caklardır. 

Yeni açılacak Kızılçullu Köy 
Öğretmen okuluna vilayetimi
zin muhtelif köylerinden ah· 
nacak talebelerin adlarını aşa· 
taya yazıyoruz: 

Okulun dördüncü sınıfana 
alınacak çocuklar: 

Bayındıran Çıplak köyünden 
Mustafa Temel, Menemenin 
Köse köyünden Mustafa Ata· 
lay, Balatçık köyünden Ali 
Aytekin, Alaniçi köyünden 
Veli Yılcbnm, Kuşaduanan Bur· 
pz köyünden Nureddin Ulu· 
tq, Berıamuan Yukan Besi 
köyünden Abdul&ab Yılmaz, 
Kapla köyünden Hakkı Tan, 
Ur&.nın Yelki köyünden Ah
med Görrülü, Karaburunun 
Çatalbya köyünden Hilmi 
Uzan, Çeımenin Birgi kÖ)'Ün
den Oaman Ôztürk. 

Okulun beşinci sınıfına ka
bul edilenler: 

F oçalua hipınar köyünden 
Ali Bodur, Ôdemiıin Kay· 
mıkçı köyüaden Şeref Zengin 
ve Mutafa Topçu, Bayındırın 
Çıplak köyünden Mehmet Oö· 
nüt, Berı ... 1110 Bölcek kö
Jiind.;n Fuat Albndat, Kadı· 
köyden Ali Fehmi Aru, Me
nemenin Türkelli kayiinden 
Ali Kırh, Almiçi kaJlrıclen 
Fena UJaa*, Fopnıa Yeni 

• 
köyden Mustafa Uçtu, llipınar 
köyünden Hamdi Karasu, 
Ôdemışin Bey köyünden lbra
him Şentürk, Kaymakçı kö· 
yünden Raif Gezer, Bergama
nın Yukarı Beyköyünden Sabri 
Savaş, Koyunili köyünden H. 
lbrahim Gençer, Karaburunun 
Eğnehoca köyünden lsmail 
Aras. 

Okulun orta kısmına birinci 
sınıfına kabul edilenler: 

. Çeşme - Uzunkuyu köyün
den Hamdi Özer, Karaburu· 
nun Mordoğan köyünden Ni
had Şengül, Seferihisarın Ula
mış köyünden Necati Özsu. 
l.Wlanın Özbek köyünden Ah· 
med Özbek, Karaburunun Saip 
köyünden Bekir Aykut, Eğlen· 
hoca köyünden Ömer Yenier, 
Bergamanın Zağnos köyünden 
Mehmed Ali Ural, Yaya kö
yünden lsmail Tıknaz, Poyra· 
cık köyünden Enver Ötnü, 
Sucaklı köyünden Rahmi Şim
şek Ôzdemir, Kemalpaşanın 
Üren köyünden Ahmed As
lankıray, Kuşadasının Güzel· 
çamlı köyünden Mustafa Man
dıracı, Selçuk nahiyesinden 
Mustafa Akanvardal, Karabu
runun Barbaros nahiyesinden 
Bekir Taşkın, Sarpıncık kö
yünden Alaeddin Oksay, Öde
mişin Halı köyünden Mehmed 
Emin Dal. 

Bu çocuklar 12-16 yaş ara· 
sın dadırlar. 

lzmirde başlıyan 
Ve !'arsada biten 

bir vak'a .. 
lzmirde oturan Bay Atıfın 

kızı Rahşanı Kemalpaşa kaza
sının Parsa köyü kooperatif 
katibi Bay Hüsnü kaçırmış ve 
kirletmiştir. Kemalpaşa zabı
tası, Hüsnü ile km bulmuştur. 
Adliyece hadise tahkikatına 
başlanmıştır. 

Bir kız kaçırma 
Cumaovası nahiyesinin Yeni 

köyünde bir kız kaçırma vak' -
ası olmuştur. Ali oğlu Bay 
Abmedin kızı 16 yatında Fat· 
111ayı Hurtit otlu lbrabim lca
çırmıfbr. Zabıta lbrahimi ya· 
kalamııtır. 

vardı. Bu defterlerden birisin- etmişlerdir. Manzara gayet 
de, Alman bahriyesinde kul- korkunçtu. Bazıları ailelerine 
!anılan iki 2izli şifrenin anah- hitaben mektublar yazıp bı-
tarı bulunuyordu. Bunu elle- rakmışlardı. Bunların bir kıs
rine geçiren zabilterin ne ka· mını alıp çıkardım. Zannede
dar sevindiklerini düşünebi- rim ki bunlar, sonradan akra
lirsiniz. Bir tanesi de büyük balarına teslim edilmiştir. Bu
deniz filolarile yapılacak mu- rada gördüğüm çehrelerdeki 
harebele e mahsus bir şifre ihtilaç ve dehşet izlerini öm
vardı. Ele geçirilen kağıtlarda rümün sonuna kadar unuta
da üç gün evel döşenmiş tor- mıyacağım.,,' 
pil tarlalarının krokisi bulu- Bir gazeteci, bu meşhur 
nuyordu. dalğıça şöyle bir sual soruyor: 

Millerin bu keşfi Üzerine - Batan denizalt gemile-
lnailiz sahillerine yakın yer- · · · · d b 1 ki & rının ıçın e a ı ar uva ya· 
lerde batmış olan Alman de- pıyorlar mı? 
nizaltı gemilerinde araştırma- Miller şu cevabı veriyor: 
la yapmak üzere dalgıç ter· - Evet, birçok iri balıklar, 
tibitını havi bir deniz tayyare deniz dibi hayvanları, istakoz
filosu teşkil edildi. lar gördüm. Ben inince bun-

Bundan birkaç gün sonra !arın rahatı bozuluyordu. Bun
y orkşayr sahilleri açığında bir )arın arasında beni ısırmağa 
Alman 2emisi batınca bu filo kalkışanlar da oldu. 
var süratile ~raya gitmişti. Bu 210 Kademe kadar varan 
gemide yapılan tetkiklerde derinliklerde dalgıç Millerin 
ufak bir delik bulunmuş, bu- karanlıklar içinde elleri ve 
radan içeriye girmek imkansız dizleri ile sürünerek ilerilemesi, 
görülmüştür. Miller bunun üze· batan denizaltını bulabilmek 
rine, geminin kulesini atmayı için torpillerin arasından geç
düşündü. Yanana fitil, dinamit mesi, herhangi bir korkunç 
gibi malzemeyi alarak denizin macera romanını yazan bir 
dibine indi; tertibatını aldı ve muharririn muhayyilesinden bile 
suyun yüzüne çıktıktan sonra çıkamıyacak derecede heyecan 
elektrikle dinamiti ateşledi. vericidir. 

Tekrar aşağıya indiği zaman iri deniz hayvanlarının, müt-
kulenin açılmış olduğunu gör- hiş nebatların, kumların. ka
dü. Orada bir Alman bahri· yaların arasında yapayalnız 
yetisinin cesedi, sanki yuka- geçen bir hayatın tasviri ka
rısını tarassud ediyormuş gibi dar enteresan birşey tasavvur 
duruyordu. Ondan sonra ie- olunamaz. Tabii burada adım 
minin içine girdi. Elbisesinin başında türlü tehlikeler dal· 
havasile sürüklenen birçok gıcı beklemekte idi ve Miller, 
cesedler etrafında toplanıyor- birkaç defa ölümün elinden 
du. Bunlar işlerini güçleştiri· güç hal ile yakasını kurtara
yordu. Nihayet bin müşkülatla bilmiştir. 
demir sandığı buldu ve onu Miller, içine girdiği deniz
yukarıdan aşağı uzatılan halata altılardan birkaçında, dışarı 
gene güç bela bağlıyarak yu- kaçmak isterken aşağıdan atı
karıya çekmeleri için işaret lan tabancalarla öldürülmüş 
verdi. Bu sandıkta iki şifrenin kaptanlara da tesadüf etmişti. 
anahtarı ile yeni torpil tarla· Miller, Orkeny açıklarında 
)arının planı bulunuyordu. batan bir denizaltının içine 

Baş amirallığın bu yeni keş- girdiği zaman gayet esraren· 
finden sonra duyduğu sevinci, giz bir keşifte bulunmuştur: 
güç tasavvur edebilirsiniz. On- Bu geminin bütün mürettebata 
dan sonra artık nerede bir zabitlerden ibaretti. Bu gemi· 
Alman denizalb gemisi batsa nin içinde bir takım bavul· 
hemen dalııç Miller oraya gi- lar da bulunuyordu. Miller, 
diyor ve denizin dibine dalı· bunları açınca içinde sivil el-

KıZJlay en ıefkatli yor, onun içinde buldutu de· biseler, gömlekler, kravatlar 
dır. Yaralı askerin yaruını mir ıandıtı alıp suyun yüzüne ve bir miktar da para bulun· 
sarar, fakir çocuğu giydirir, çıkarıyordu. dutunu görmüştür. 
dul kadını ıııbr. Dalgıç Miller tam 60 ıene Herhalde bu zabitler lngil· 

Yurddq, inanın ki, Kızılaya batmıı Alman denizaltı gemi- terenin bir yerine gizlice çıka· 
yapacatınız yaraım, en yerinde ıinde araştırmalar yapmış ve cak, orada sivil elbiselerini 
olanıdır. bunlarda bulduğu demir san· giyecek, gemilerini bar&lcacalc

En yerinde zekit Kmlaya dıklann içi boşaltılarak Al- lardı. Fakat bu hareketin ne 
verilendir. manların daima_ detişen şifre- maksatla yapılacatı bili sır 

Kızılaya ayda en az yarım leri, torpil tarlalannın planlan halinde kalmııtar. 
lira vermekle üyesi olan, bu- ve donanmaya verilen gizli Acaba bu, yanm kalmıı 
nun manevi hazzile sevinir. l emirleri öpenilmifti. büyük bir cuusluk darbesi 

Üziim piyaaaaı 
Sakin devam ediyor 
Üzüm piyasasındaki durgun· 

lak ve fiatler üzerinde bışla-
jan ıakut devam etmektedir. 
Düa borsada yapılan satıı· 
larda umumiyet itibarile 20 
paralık dütüklük kaydedil· 
miıtir. 

Tayll• 
Searimiz ihracat gümrütü 

m,.Jıuibi Rıza K.a giimriltfi 
m uiplipe, Kilis gimrük 
m ibi Emin de lzmir ibra· 
cat ıümriilü muhaıfplilfae 
ta)'İD edilmiflerdir. 

Bir defaaında Miller, Dover miydi? 
açıklarında batan bir denizal· Dalgıç Miller, mütareke ilin 
tının yanına inmiş ve kuleyi edilinciye kadar batmış düşman 
söylediğimiz uaulde atbktan denizalblarınan ziyaretlerine 
sonra içeriye girdiği zaman devam etmiştir. Fakat bir ta· 
orada yatan cesedlerin bili raftan bu iıle uğraşırken bir 
ııcak olduğuna görmüıtür. taraftan da Laorentikte batmıı 
Miller, bunun baklanda di· bulunan S milyon lngiliz lirası 
yor ki: kıymetindeki albnan çıkanlıua· 

"-Makine bir iAbetle ça· sına yardımda bulunuyordu. 
lıımaz bir bale relmif, gemi· Miller ve arkadqlan, düşma· 
nin teknesine birtey olmamıf, nın devamlı bir surette torpil 
hu yüzden denizalb, denizin dökmelerine rağınen bu işde 
dibine inmek mecburiyetinde üç 1ene çalıtmıtlar ve dört 
kalmıı, tekrar suyun yüzüne milyon lngiliz lirua deterinde 
çıkamamıfb. Vaziyeti anlayan albn çıkarmata muvaffak ol· 
pmiain nefer ve zabit elli muılardır. 

Muhtelif harabelerde gördük 
hakkında gazetemize beyan 

~ --~~~~ 

Asarıatikamızı ve tarihi yer- mize bir çok turistler ç 
!erimizi görmek ve tetkikat amil olacak lzmir hafri 
yapmak için birkaç hafta evci muvaffakıyetle başarı 
Ameıikadan memleketimize dileriz. 
gelmiş olan Amerikada Blu
mingtonda lndiana üniversi
tesi tarihi kadim profesörü B. 
Towsend sırasile İzmir müze· 
ferini, lzmir hafriyatını ve Efez, 
Belevi Mozolesi, Priyen, Milel, 
Didim, Sart, Larisa, Bergama 
vesair harabelerimizi gezip tet
kiklerini yaptıktan sonra dün 
bu ilmi seyahatinden dönmüş 
ve lstınbul yolu ile Ameri
kaya gitmek üzere şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Ankara antikiteler ve müze· 
ler dairesince profesörün refa
katine verilen Ankara tarih, 
dil, coğrafya fakültesi arkeo
loji şubesi talebesinden B. 
Necati Dolunız profesöre kı· 

lavuzluk ve arkadaşlık etmiştir. 
Dün lzmirpalasta kendisine 

mülaki olarak ilmi seyahati 
hakkındaki intibaatını soran 
harririmize profesör şu dikkate 
şayan beyanatta bulunmuştur: 

"-Görmüş olduğum hafri
yatlar arasında en enteresan 
olarak bu yeni f zmir agora 
hafriyatını buldum. Rumen 
devrine aid ağoranın azameti 
eski lzmirin ne kadar büyük 
ve ne kadar ehemmiyetli bir 
şehir olduğunu mükemmelen 
gEisterebilir. Bilhassa ağoranın 
üst katını tutan beş parmak
ları "bu şekilde kubbeler,, ilk 
defa görüyorum. 

Müzeleri, hafriyat yerlerini 
gezip gördükten sonra zıyaret 
çok daha alakalı oluyor. Grek 
ve Rumen mimarisile alakadar 
kimseler için müzeleriniz fay· 
dalı bir membadır. 

Otomatik 
Telef on şirk 

- Başı 1 inci sahi/! 
ya gidecek olan ıirket 

Nafıa Yek.Aletinde eatıı m 
sini imzalıyacaktır. 

Bıı eatıı muamelesinin 
sine kadar Nafıa Vekiletinc 
bazı semtlerine yeni telefon 
tı yapılmasına ve ıebek.e · 
ma1ına mQeaade edilmeme 
Satıı mukavelesi imzalandı 

otomatik telefon ıirketi Te 

hılkılmete geçtikten sonra b 
nuiyeı tamamen kalkacak 
ke ihtiyaç olan yerlere 
caktır. 

Kordondaki 
mobil kaz 
Yaralı/ar, da 
olmadıklarını s, 

lediler 
Evelki gece Birincikor 

Karşıyaka vapur iskelesi 
saport arasında bir oto 
kazası olduğunu ve şof<ı 
calinin idaresindeki Be 
26 numaralı kamyonetin 
babalara çarparak parç 
ğını yazmıştı. Kaza esn 
otomobilde bulunan iki 
hafifçe yaralanmışlardır. 
med ve Hüseyin isminde 
yaralılar, şoförden dava 
madıklarını söylemişi 
ifadeleri alındıktan sonr 
lerine dönmüşlerdir. 

Kazanın, şoför Ne 
sarhoşluğu yüzünden o 
anlaşılmıştır. idaresindeki 
mobili tehlikeli şekilde 
şoför hakkında müdde 
milikçe takibata devam 
mektedir. 

Şimdiye kadar gezmiş oldu
ğum memleket ve şehirler 
içinde lzmir ve civarına yap
mış olduğum seyahat kadar 
beni çeken bir gezinti daha 
yapmadım. Gene def ine hilı 

Türkiyedeki bütün seyahat- Urla kazasında bir 
lerimde olduğu gibi lzmirde mevcud olduğu hakkınd 
de müze idaresinin bana karşı Emlak müdürlütüne ib 
gösterdikleri samimiyete ve bulunulmuıtu. 
misafirperverliğe candan tetek· ihbarı yapan zat, ti 
kürler ederim.. kadar Konyada ve ı.· 

lzmir laa/rigatı latanbulda müteaddid d 
İzmir bafriyatına devam define aramıı, fakat bu 

edilmektedir. Bir kaç hafta mış olan bir Yunanlıdır. 
içinde bir iki bin metre mik· da bulundutunu iddia 
abı toprak kaldırılmııtır. define için Maliye Ve 

lzmir hafriyatına diter haf- nin müsaadesini alclı 
riyatlarda oldutu gibi toprağı bugün Urlaya gidecek, 
bir ameliye ile bir taraftan heyet önünde kazma m 
kaldanp diğer tarafa atmak muhbire aid olmak 
imkanı olmadığından kazı iti araştı"'!a yapılac:akbr • 
çok yavaı gitmekte ve topratı Negrın ve Ko 
dört defa elden geçirip biribiri 
üstüne yıtmak mecburiyeti 
basıl olmaktadır. Hafriyatta 
mabk4m amele çalaımaktadır. 

Emsali içinde bir eşi daha 
olmadığa mütehasııalarca söy· 
lenen ve ileride memleketi· 

Bir gün dalgıç Miller, ka
rası ile birlikte kralın emrile 
Bukinpm sarayına girmiı, 
orada beşinci Corca yukahda 
anlatbğımız maceralannı an· 
latmış, kral da bunlan bfiyük 
bir alika ile dinlemiftir. 

Kral, 10Dr• bu dal11cın ce
aaretini takdir ederek kendi• 
Iİne iki DİflD vermiftir. 
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f:ıkılap ve tekamülümüz: Hala o mesele 

taı··r ··rkiyesi- Kadın ahp satan-
nin büyük eserleri lar faaliye.tte! .. 

~~~~~~-~~~~~~ 

- Başı 7 inci sahifede- ve plastik san'atının tam bir 
gayri kahıldi. serbesti içerisinde icra edil- Altı cocuk babasının hakiki ma-• 

hiyeti meğer ne imiş? 
tınıo 

asıpı 

Bu cenndn mevcud mücedditler, mesi gibi yeni Türkiyenin ta
nurlu bir a~kla atılarak, garp mem- sarruf mevduatının hükumet 
lckctlerine ( Asimile ) etmek üzere 
Türk camiasının veçhesini değietir- tarafından himayesi, mamulatı 
ı:ı:ıcgi çok arzu ediyorlardı. Fakat sınaiye fiatlarının kontrolu, 
hunların bo tecrübeleri, saadete ve hükumet kontrolunun amme 

Londra gazete· 
lerine göre, "be
yaz et,, ticaretile 
alakadar olanlar 
Londrada korkunç 
bir faaliyet için· 

li 

ı 

hinnetice terakki ile nihoyct bula- kredisinin faaliyeti üzerine 
cak fikir ve yaratıcılık lıaruleleri- tatbiki, münakalat yollarının 
nio önüne usulcn çıkan menfur 

devletleştirilmesi ve millileşti· 
egoizmden mulhcm olan muanzla-

rilmesi ve umumi maarifin ıstın moniolarıon çarptı, 

Türk milleti eski parlak devir- lahı gibi kabul edilen bir çok 
lerinde dünya orduları arasında inkılapları kat'i ve ebedi ola· 
en kuvvetlisini yaratmıştı. Asır· rak tahakkuk ettirmiştir. 
larca devam eden ve en yük- Kamal Atatürkün ve mesai 
sek mertebeye vasıl olan za· arkadaşlarının başlıca meşgu· 
ferlerden sonra, bütün devlet liyetlerinden biri de, milli ser-
teşkilatının dağılma ve tam vetin yeniden doğmasınını te-
hir harabiyete sürüklendiği min etmek olmuştur. Zira im· 
h!ssini veren yorgunluk ve in- paratorluğun son günlerine 
dıras seneleri geldi. doğru ne bir milli sermaye ve 
Osmanlı imparatorluğunun ne de milli maliye hatta milli 

Şaşaalı devirlerinden insanlık bir ticaret mevcud değildi. 
tarihine dramatik sahifeler Milli hayatın takviyesi ve İn· 
kaldı. Ve şayanı takdir sanat kişaf ı için vasi bir program 
eserleri il~ geniş manalı rüya- meydana getirildi. Bu prog· 
larda görülen fantaziler ve sa- ramdan bir kısmı hususi ser-
raylar gibi karışık hatıralar mayelerin yardımları ile tahak-
kaldı. kuk ettirildi. Şunu da ilave 

Bu devletin siyasi ve [içti- edelim ki, gerek zirai ve ge· 
nıai ahkamı, eski servet ve rekse sanayi sahalarda mem-
fizyonomisini değiştirmek isti- leketin ihtiyacına uygun plan· 
)en bu indiras kanununu ön- lar tahakkuk ettirilmek üzere-
lemeye muktedir değildi. dir. işbu program insanlık 

Tarihi bir karar, Osmanlı faktörüne, milli faktörün ya-
irnparatorluğunun inkırazını ve nında layık olduğu mevkii te· 
Kamalist Cun uriyetinin te· min etmektedir. 
şekkülünü meyc..a ıa getirdi. Tahrir heyetimize gelen fo. 
Türkiye, yeni devletin teşek· toğrafla Türkiye adlı nefis 
külü anından itibaren medeni fotoğraf albümü, harpten sonra 
hlemleketler sırasında kendine Kemalist Türkiyenin büyük ve 
layık bir yer bulmak ıstırarın- ağır mesai ile geçen seneler 
da kalmıştı. zarfında meydana getirdiği 

Siyasi, içimai ve milli ha- işlerin mühim bir kısmını gös-
:Y.tın bütün sahalarında siste- termekteClir. 
rnatik mesai tatbik edilmiş ve Canlı bir şahid o1an bu 

Cezri bir tesir için enerjik tat- artistik resim kolleksiyonundan 
bikatta bulunulmuş, bu hu- dinamik bir şekilde yapıcılık 
susta fedakarlıktan ve müca· hamleleri ile medeniyetin 
cahededen çekinilmemiş, la- müşkiil yollarından geçen 
Zınıgelen fevkalade tedabir muhtelif merhalelere aid mu· 
lller'iyet mevkiine konulmuş azzam inşaatı takip edebi-
\le fatalizme ve yenilik düş- liriz. 
tnanlığına karşı olan temayül- İşbu albüm mükemmel bir 
lere sed çekilmiştir. vesikadır. işte, Ankarada rek· 

Bu yeni adaptasyon gayret- zedilen ve yeni Türkiyenin 
leri müşkülatsız yapılmıştır. sa2'lam ve milli hakimiyetin 
p akat eski devirden bugünkü sembolü olan heykel. işte 
devre İntikal muamelesine bu- "demir sonra güzel tablolar 
rn tamam olmuş nazarile halinde inkişaf eden vekaletler 

akabiliriz. mahallesi, blok halinde ve 
Re(sicumhur Atatürk, Av- her tarafı modern üslubda 

rupa kültürünün kalıba koy- inşa edilen Milli Müdafaa 
~~ğu meseleleri şayanı hayret sarayı, bu binada Genel Kur· 
ır cesaretle halletmeye mu· mayın kısımları yerleşmiştir. 

Vaffak olmuştur. lşte diğer manzaralar: Mek· 
Milli vahdeti temin eden A. tepler ve maarife aid muhte-

tatürk, mazinin rabıtasızh- lif rnebani, nümune olacak bir 
R!nı tasfiye etmekle beraber hastane, Cumhuriyet Merkez 
Ctddi surette tatbik etmekte Bankası, Ziraat Bankası, Genç 
olduğu devlet iktısadiyatı sa- Kızlar Enstitüsü, Yüksek Ziraat 
resinde, ihtilafı ve vatandaş- Enstitüsü, Sergi sarayı işte 
t'r arasında menfaat mücade· ziya ve hava saçan Ankara 

telerini kaldırmağa çalışmak- şehrinin yeni kartiyeri, işte 
adır. 

Halk~vi ve Etnografi müzesi 
b ~a.bul ettirdiği latin alfa· ve ilah .. 
esı ıle beraber, kadınlar si- Ankaradan fstanbula geçe-

Yasi hukuku, medeni kıyafet lim: Albümde görülen birçok 
LJ - mebani ve manzaraları esasen 
!,!afkevi köşesi yakından tanıyoruz. San'at ve 

-..... tarih mecmualarında okudu· 
1 - 26/10/937 tarihine te- ~umuz muhteşem Ayasofya 

~düf eden Salı günü aKşanıı camii, Türk mimarisinin şah· 
il Şarnı saat 16,30 da Evimiz eserlerinden biri olan Sultan 
8-lonunda Kızılay haftası mü- Ahmed camii, Rüstempaşa 
llhsebetiyle Kızılay ve Salibi· camiinin cazibedar dahili gü-
k illerin kuruluşu mevzulu bir zelliği ve ibadete mahsus 

• 
2 
onferans verilecektir. muhtelif mebani: Mihrimah 

} .-Salı günü saat 15 de Tem- camii, Süleymaniye, Bizanslı-
•ıl kolunun Cumhuriyet bay- ların bin sütunlu sahrıncı ve 
tarnında vereceği temsilin pro· lstanbulun müteaddid cazibe· t ~lları yapılacaktır. dar manzaraları .. 

dedirler. 
Bundan bir haf

ta kadar evel Lon-

dranın maruf tüc
carlarından Artor 
Guton evine dön
düğü vakit, kızı

nın vakitsiz ola· 
rak odasında bu· 
lunmadığını hissetmiş ve oda
ya· girince şu mektubu bul
muştur: 

"Babacığım. Merak etmel. 
Ben çok rahat bir vazife ile 
gidiyorum, istikbalim emindir, 
parlaktır. Size haber verece· 
ğiml,, 

Bu mektubla yıldırımla vu· 
rulmuşa dönen Bay Artür 
Griton ilk iş olarak zabıtaya 
müracaat etmiştir. 

Ayni günde zabıtaya beş 
kızın daha tagayyüb ettiği 
bildirilmiş, ikisi de bir terzi
lik müessesesinde kaybolmuş
lardır. 

Zabıtanın yaptığı kısa ve 
seri tahkikat şu neticeyi ver
miştir: 

Siyahlar giyinmiş asil tavırlı 
ve temiz bir bayan, bazı yal
nız ve bazı da ayni şekilde 
giyinmiş bir b~y ile birlikte 
kaybolan kızlarla sık, sık gö · 

Takke 

Kaybolan kız 
rüşmüştür. Bu sıkı goruşme· 
ler neticesinde bu bay ve 
bayan: 

- Biz kendi altı kızımızı 
Amerikaya götürüyoruz. Bun
ların hepsi de en parlak bir 
istikbale hazırlanmışlardır. Sizi 
çok sevdiğimiz için ayni istik
balden sizin de istif adenizi 
düşünüyoruz! Diyerek birçok 
vaidlerde bulunmuşlar ve ni
hayet kızları kandırmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Zabıta bunların ltalyadan 
kovulmuş olan "Mafya" cemı
yeti ile karşılaştığını anla
mıştır. 

Bu Bay ve Bayan vakıa he
nüz tevkif edilememiştir; fakat 
Cuan Bleyd adlı kız Brezil· 
yaya giderken bulunmuş ve 
ailesine iade edilmiştir. 

Şimdi, diğer kızlarla bunları 
kaçıran çete efradı aranmak
tadır. 

cl_üştü 

ihtilalci ispanya 
faşist oluyor 

---------------~----F ranko, Asi ispanyanın, mühim 
roller çevireceğinden bahsediyor 

Salamanka, 23 (Radyo} -
ihtilalci ispanya, İtalya faşist 
meclisinin ayni olmak üzere -Bundan sonra gözümüzün 
önünden şehirler ve manzara
lar geçmektedir. Bursa, Tor· 
tum ve Tarsus şelaleleri, Bey-

' şehir gölü, dağlar ve ilkbahar 
manzaraları. 

Albumün nihayetlerine doğ· 
ru, İstanbul müzesinden İsken
deri Kebirin lahdı, Bergama, 
Sart ve Pompeipolis ve Urfa 
harcıbeleri gibi muhtelif san'at 
abideleri, sonra fabrikaların 
fayans ve çini işlerine aid 
fotoğrafları, muazzam bir in· 
şaat nümumesi olan Çubuk 
barajı, şoseler, köprüler ve 
ilah .. 

Albümün son kısımları dü 
insan ve medeniyet başlığı 
altında inkişaf etmektedir. Bu 
fotoğraflar arasında grub ba
li nde kız ve erkek talebeler, izci· 
lere, büyük spor tezahüratına, 
Ankara konservatuvarında bir 
ders, inşaat mektebi, Kız li
sesi ve Gazi enstitüsünde bir 
ders .. 

Bütün Türkiyede inkişaf 
eden müsmir faaliyetin ve her 
tarafta yapıcılık ve yaratıcılık 
enerjisinin metodik ve teşki· 
latçı bir ruhu hissedilmekte 
ve görülmektedir." 

Ceneral Franko 
yeni bir meclis kurmaktadır. 
Bu meclise bütün nazırlarla 
bellibaşlı komutanlar tabii aza 
olarak iştirak edeceklerdir. 
Bundan başka, gelecek hafta 
ihtilalci kabinesi de teşekkül 
edecek ve on nazırdan ibaret 
olacaktır. 

Paris, 23 (Radyo)-General 
Franko, bugün Gihon şehrini 
ziyaret etmiş ve müteakıben, 
civar kasabalarda teftişler yap· 
mıştır. 

General Franko; ihtilalcile· 
rin, ispanyanın dörtte üçünü 
kurtardıklarını söylemiş ve Gi· 
honun zaptından sonra vazi
yetin yeni bir safhaya girdi
ğini, ihtilalci ispanyanın, ile· 

...--.-.--..- ---

Bir Bulgar mütefekkirine göre 

Harp, yakınmı, 
uzak mı? 
~~-----------~-Mirde Gospodin Mibail Ma· bu müddet zarfında umumi 

carof, "Harp bertaraf edilecek siyasette yeni kombinezonlar 
mi?,, başlıklı makalesinde ha· vücude geldi ve yeni silah· 
diieleri tahlil ederken bugün· lar alde edildi. Bir taraf top· 
kü harp hazırlıkları, Uzak rak hakkındaki iddialarını ne 
Şarkta ve ispanyadaki boğuş- kadar sıklaştırırsa, diğer taraf 
malar ve siyasi ufuklarda do" o nisbette silahlanmaktadır. 
laşan kara bulutlar hasebile Harb eden taraf bütün dünyanın 
bazı kimselerin bir harp ila- kendisine aleyhtar olduğunu 
nma düşmelerine hak vermek- olduğunu bilirse vaziyet baş-
le beraber büyük harbin ya- kadır. Buna mukabil harbi 
kın bir zamanda başlamıya- korumak istiyen taraf ta bü-
cağı fikrini ileri sürmektedir. tün dünyanın kendisile bera· 
Muharrire göre, bugün her ber olduğunu bilirse vaziyet 
ne kadar dünyanın bazı yerle- onun için büsbütün başkadır. 
rinde fiili bir surette harp Münevver miletler bu haki-
mevcud ise de lngiltere ve katleri çok iyi bilirler. Müs· 
Amerika gibi muazzam kuv- takbel harpte önemi haiz bu· 
vetlerin bir harp felaketi kar- lunan bir diğer mesele de 
şısında bigane kalamıyacakla- harbe. kimin sebebiyet verdi" 
rını çok sarih bir surette ilan ğidir. O taraf mütearrız ve 
etmeleri, bugünkü vaziyet ile mütecaviz damgasile damga· 
1914 yılındaki durum arasında !anacaktır. Bugün Çin toprak-
esaslı bir fark teşkil etmekte !arını çiğniyen ve hava filo· 
ve harp kasırgasının gene bir larile şehirler yakarak masum 
kaç sene geriye tehirıne amil insanlım, kadın ve çocukları 
olmaktadır. O zamana kadar öldüren bir Japonya, dünya 
da bütün devletler kendi ara· efkarı umumiyesi nazarında 
larındaki anlaşmazlıkları mus· mütecaviz sayılmaktan kurtu· 
lihane bir suretle halletmek labilir mi? Japonyanın dost· 
şuurunu iktisap etmiş olacak- ları bıle bugün açıktan- açığa 
caklardır. meydana çıkarr.ıyorlar. 

Bugün umumi bir harp hak· Bugün bilinmesi lazımgelen 
kında muhakeme yürütürken bir hakikat te şudur: Bütün 
derhal tahattur etmek lazımdır dünyaca malumdur ki Almanya 
ki, böyle bir harbe iştirak Versay muahedesinden mem-
edecek olan insanlar şuurlu- nun olmadığı için yeni bir 
dur ve hiçbir zaman kendile- harbe hazırlanmaktadır. Diğer 
rini göz göre göre ateşe atmı- yandan lngiltere de Almanya 
yacaklardır. Buna mukabil bu metalibatını kat'! olarak red-
günkü durumdan memnun ol· dettiği ıçin ikinci bir cihan 
madığı için harp yaratmak harbini de gene Almanya kö· 
istiyen taraf ise herhalde di- rüklemektedir. Fakat böyle bir 
ğer taraftan daha zayıftır. facia karşısında barışı koru-

Bundan bir iki sene ev.el mak istiyen bütün dünyanın 
bu taraf daha zayıftı. Fakat Almanyaya çullanması gayet 

ride mühim roller çevireceğini 
beyan eylemiştir. 

Paris, 23 (Radyo) - Gaze
telerin verdikleri haberlere gö
re, General F rankonun elin· 
deki bütün kuvvet, 360 bin 
neferden ibarettir. Bu kuvvet 

' 
tamamen müsellahtır. 

Franko ordusunda, çoğu 
ltalyan olmak üzere altmış bin 
gönüllü vardır. 

Cumhuriyetçi ispanyanın ise, 
450 bin kişilik bir ordusu var· 
dır. Bu orduda, 15-20 bin gö
nüllü vardır. Bundan başka, 
3-4 bin Rus askeri vardır. 

Paris, 23 (Radyo) - Gene· 
ral Franko; Gihon şehrinin 
zaptında esir düşen altmış bin 
Asturyalının, harb esnasında 
harab olan kasabalarla köprü
lerin inşasında kullanılmalannı 
emretmiştir. 

Salamanka, 23 (Radyo) -
ihtilalciler, Asturyada temizlik 
yapmakla meşguldürler. 

Bugün, Aviley limanı da 
zaptedi)miştir. 

Gihondaki fabrikalar, As
turyalılar tarafından tahrib 
edilmeden tahliye olunmuştur. 

ihtilalcilerin; şimal cephe
sinin temizlenmesile boş kalan 
yüz bin kişilik orduyu başka 
cephelere sevketmeğe muvaf
fak olacakları söyleniyor. 

Salamanka, 23 (Radyo) -
Gihonun zaptı üzerine, şim· 

diye kadar Katalonya silah 
fabrikalarına ibtidai maddeler 
yetiştiren maden ocakları da, 
general Frankoya geçmiştir. 
Bu münasebetle, Katalonya 
silah fabrikaları faaliyetlerini 
tatil ·etmişlerdir. 

tabii olacaktır. Biz öyle sanı
yoruz ki Almanyayı idare 
edenlerin· bu husustaki yüksek 
iddialarına rağmen Alman 
milleti böyle bir faciaya bu 
kadar şuursuz bir surette 
kat'iyyen atılmıyacaktır. Hiç 
bir resmi sıfatı haiz bulunmı· 
yan insanlar, her şey söyliye· 
bilirler. Fakat bir milletin ve 
bir devletin istikbal ve mu· 
kadderatile, hayat ve ıstırab· 
larla alakadar olanlar böyle 
düşüncesizce hareketlere te
vessül edemezler. Kendi çalış
ması, kendi enerjisi ve kendi 
şuurile Hitler vaziyetine kadar 
yükselmiş olanlar, kumarbaz· 
ların kendi mali vaziyetlerile 
oynadıkları gibi harble oynı
yamazlar. işte bunun içindir ki 
vaziyetin bu kadar gergin bu
lunduğu bu zamanlarda bile 
biz büyük, kanlı ve müthiş 
harbin bu sefer de bertaraf 
edileceğine inanıyoruz. 

Ticaret Odası 
Meclisi azaları intihabı 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

Odası ldare Meclisi azaları 
dört senelik müddetlerini ik· 
mal eylemişlerdir. Yeni meclis 
azalığı intihabatı için hazırlık
lara başlanmıştır. Kanunusani 
iptidasına kadar intihabat ha· 
zırlıkları 9itirilmiş ve formali
teler ikmal edilmiş olacak, 
yeni meclis azalan seçilecektir. • Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
İkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 
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Hizmetçi kız iyice sarhoş olmuştu. 

ı 
~ 
~ 
l ______ } 

Doğan onu yatağına yatırdı. 
Genç kız, biraz sonra sar· 

hoş olmuştu. Onun sarhoş· 

luğu da bir tuhaftı: 
Hem gülüyordu, hem de 

dudaklarında derin hüznün 
çizgileri beliriyordu. Bir aralık 
kaşlarını kaldırdı ve Doğana 
baktı. Gözleri, uzak bir bula· 
nıklık içinde idi: 

- Şimdi iyi mil 
- Anlamadım .. 
- iyi mi oldu, şimdi diyo· 

rum. Bakınız, şimdi de benim 
deliliğim başlıyacak. F ~kat siz 
bu delilikleri çekemezsiniz ki ... 
Ben ... Bir hizmetçi kızım .. Siz 
ise asillerle sevişen bir genç ... 
Biz, uşak makulesiyiz ... 

Acı bir kahkaha attı: 

- Uşak ... Fakat benim de 
k ' im değil mi? .. Niçin şarab 
ve .• niyorsun bana... Haşşöyle, 
iyi dold•ır .. Senin elinden iç .. 
mek isterim... Ne o; gücendi· 
niz mi?... Gücenirsiniz şüphe· 
siz: . Tenezzül etmezsiniz Çün· 
kü... Hayat bu, ne olacak ... 

Genç kız bir nefes aldı ve 
Doğanın tuttuğu şarab barda
ğını kaptı, bir hamlede yu· 
varladı: 

- Teşekkür ederim asilza
dem .. Çok teşekkür ederim .. 
Sen, onlara benzemiyorsun .. 
Zaten ben de sana ondan aşık 
oldum... Hem ne aşık ... Hem 
ne aşık ... 

Genç kız yerinden kalktı, 
Doğana yaklaştı. Doğanın çe· 
nesini iki elleri ile kaldırdı. 
Kızın ayakta duracak hali 

yoktu: ~ 
- Bana · iyi bak... Aşıkım 

sana diyorum.. istemiyor mu
sun bunu!... Sen ister iste, ister 
isteme!... Kalbimin kahyası 

değilsin ya ... 
Ve genç kız yavaş yavaş, 

sendeledi, olduğu yere yığıldı. 
Gözleri kapanıyordu. Fakat 
gene gülüyordu. Bu tatlı sar· 
hoşluğun öyle güzel bir gülüşü 
vardı ki ... 
Doğan onu kucakladı ve 

kaldırdı: 

- Fazla kaçırdın.. Keşki 
sana teklif etmemeli idim. 

Genç kız omuzlaıını silkti: 
- Ben şikayet etmiyorum .. 

Ooooh, ne iyiyim ... Sık beni 
kollarında ... Sık, sık! ... 
Doğan gülerek başını sal· 

ladı ve onu gene koltuğa 
oturttu: 

- Yaramaz kız!.. 
Genç kız güldü: 
- Ben mil.. Ben mi yara

mazım? .. Hayır, kat'iyyen ... Bir 
şarab daha verirsen kabul 
ederim bunu ... Bu şartım bir .. 

-E, başka şartlar da mı var? 
- Var yal... Bir yaramazı 

sarhoş etmek kolay mı?. Hem 
de sana aşık olan bir kıza 
içki vermek doğru mu?. Beni 
yatağıma götüreceksin ... Pren· 
ses gelir beni bu halde gö
rürse ne olur?. 

- Korkma, gelmiyecek .. O 
ancak yarın gelebilir ... 

- Yaaaaa..... Gelmiyecek 
öyle mil... Peki ... Öyle olsun .. 
Fakat beni yatağıma kadar 
götürün ... Başım ... Başım öyle 
dönüyor ki.... Siz dönüyorsu
nuz, masa dönüyor ... Pencere 
dönüy•.>r, oda dönüyor ... 

- Biraz yemek alsanız.. gibi oldu. Fakat yapamadı, 
- istemem .. Mersi benim gene olduğu yerde kaldı: 

güzel aşıkım .. Yemek istemi· - Öyle ya..... Öyle ya ..... 
yor canım.. Hizmetçi ... Meselaaaa, bahçı-
Doğan gülüyordu. O da van .. Güzel bir bahçıvan ... 

gülüyordu .. Hem de kahkaha· - Farzedelim ki, hizmetçi 
larla gülüyordu ... Doğan, onu oldum, bahçıvan oldum .. Ne 
kaldırıb götürmekliğin bir za- olurdu?. 
ruret haline geldiğini görmüştü. - Ne mi olurdu?... Beni 
Fakat bu, tehlikeli bir şey severdin, bana aşık olurdun .. 
olabilirdi. Doğan, bir kahkaha daha 

savurdu .. 
Koltukta onu uyusun, diye 

bıraktı. 

Fakat hizmetçi kız uyumu
yordu ... Bilakis sarhoşluğu art· 
tıkça şakası, şuhluğu ve gü
zelliği de artıyord: 

- Gülüyorsun tabii... 
- Halbuki ben hizmetçi 

olaydım, asilzade madamları 
gene srverdim .. 

- Ne diyecektim 
siniz? 

- Şu halde... Ren de asil· 
zade bir genci sevebilirim 

bilir mi· d k eme ... 

- Ne diyecektiniz?. 
- Şey.. Ben söylerken siz 

gene yemeğinizi yemekte de
vam ediniz. 

- Merak etme, o ciheti 
ihmal ettiğim yoktur. 

- Peki, öyle olsun... Aç 
kalırsınız diye korkuyorum da .. 
Ne diyecektim bilir misiniz? 

- Ne diyecektiniz? 
- Şey ... Keşki siz de hiz-

metçi olsaydınız. 
Doğan bir kahkaha attı: 

- Hizmetçi mi olaydım .. 
Genç kız yerinden kalkar 

Ademi müdahale ko
mitesi dün toplandı 
- Başı 1 inci sahifede -
geri alınabileceğini ve İngiliz 
planını kabul edip etmedik
leri hakkında komiteye iştirak 
etmiş bulunan devletlerden 
fikir sorulmasını ve komitenin 
pazartesi günü tekrar tclplan
masını teklif eylemiştir. 

Bu teklif kabul edilmiş ve 
yalnız komitenin, pazartesi ye· 
rine salı günü toplanması mu
vafık görülmüştür. 

İngiliz planının metni şudur: 
1 - ihtilalin başlangıcın· 

danberi İspanyaya girmiş bu
lunan ecnebilerin geri alınması, 

2 - Tarafeyn, hüsnü -
niyetlerini isbat etmiş olmak 
için, senbolik bir tarzda der· 
hal bir miktar gönüllünün İs
panya haricine çıkmasına mü
saade etmeleri, 

3 - Gerek ihtilalci ve ge
rekse cumhuriyetçi İspanyaya 
iki komisyon gönderilmesi, 

4 - Gidecek olan komis
yonların, iki tarafta da ne 
kadar gönüllü bulunduğunu 
tesbit etmek için bu komis· 
yanlara her suretle kolaylık 

gösterilmesi, 

5 - Alakadar devletlerin, 
bir daha İspanyaya gönüllü 
göndermiyeceklerine dair ta· 
ahhüdatta bulunmaları, 

6 - İspanya kontrolunun, 
karadan ve denizden mümkün 
olduğu kadar kuvvetlendiril
mesi. 

Britanyada fırtına 
Londra, 23 (Radyo) - Bri

tanya adasının bütün sahille
şiddetli fırtınalar hüküm sü
rüyor. 

Portsmotda, dalgalar hasa
rat yapmıştır. 

Londraya yağmur · ve tolu 
düşmüştür. 

Bu dda da kız kahkahalan 
bastı: 

- Gördün mü... Senin si
lahınla seni vuruyorum ... 

Genç kız, o kadar cana ya
kın kahkahalarla gülüyordu ki .. 
Şarabın gözlerine verdiği mah
murluk, olgunluk çağının bü
tün bir cezbesi ile yavaş yavaş 
Doğanı sarıyordu .. 

Omuzlarına kadar çıplak 
kolları ve açık, beyaz omuz
ları ile sık sık nefes aldıkça 
kabarıb inen göğsü, yavaş ya
vaş tesirini gösteriyordu. 

- SONU VAR -

İnabilir miyiz? 
- Başı 1 inci sahi/ ede -
almışlardır. 

Şanghay, 23 ( Radyo ) -
Japonlar, son muharebelerde 

mü him miktarda zehirli gaz 
kullanmışlardır. 

Tokyo, 23 (Radyo) - Şang

hay cephesinde ve Şapeyde 
Çinliler taarruzda bulunmuş
lar ve üç saat süren harpte 
geri ~ekilmeğe icbar edilmiş· 
!erdir. Çinlilerden 550 kişi 
ölmüş, Japon zayiatı az ol
muştur. Şimal demiryolu isti· 
kametinde beş fırkadan mü
rekkeb Çin kuvvetleri mukabil 
taarruzda bulunmuşlardır. 

Paris gazeteleri 
Von Ribentrobun seyaha

tini tefsir ediyorlar 
Roma, 23 (Radyo) - Al

manyanın Londra sefiri Von 
Ribentrop, bugiin zevcesi ile 
kızını (Kapr) e götürmüştür. 

Von Ribentrop, yarın İtalya 
ricalile bir kere daha konuş· 
tuktan sonra, Berline dönecek 
ve oradan Londraya giderek, 
Salı günü açılacak olan Avam 
kamarasında bulunacaktır. 

Paris gazeteleri, Von Ri
bentrobun Roma seyahatini 

muhtelif şekillerde tefsir et· 
mekte ve mumaileyhin, B. 
Hitler tarafından sureti mah· 
susada Romaya gönderildiğini 
iddia eylemektedirler. 

Fransa 
Hindiçiniye asker 

gönderecek 
Paris, 23 (Radyo) - Dün 

toplanan kabine Paris gazete
lerinin yazdığına göre, müs
temlekelerin müdafaası mes· 
elesile meşgul olmuştur. Hindi
Çiniye asker göndermek ve 
müdafaa kuvvetlerini artırmak 
için bütçeye 300 milyon frank 
tahsisat konması istenmiştir. 

Lik macları • 
13 Şubatta sona 

erecek 
Bölge futbol ajanlığı, lik 

maçları fikistürünü hazırlamış· 

tır. Buna göre lık maçları iki 
devreli olacak, 14 İkinciteş· 
rinde başlıyarak 15 Şubatta 
sona erecektir. 

Tanzim olunan fikistür mu
cibince hangi tarihlerde hangi 
kulüblerin karşılaşacaklarını ya· 
zıyoruz: 

Birinci devre: 
14 Teşrinisani; Demirspor -

Doğanspor; Üçok· Ateş, Ya
manlar - Alsancak. 

21 Teşrinisani; Demirspor -
Ateş, Üçok-Doğanspor. 

28 Teşrinisani; Üç k-Alsan
cak, Doğanspor ·Yamanlar. 

12 Kanunuevel; Demirspor· 
Yamanlar, Doğan spor - Alsan· 
cak. 

19 Kanunuevel; Doğanspor
Ateş, Demirspor · Üçok. 

26 Kanunuevel; Üçok· Ya
manlar, Ateşspor • Alsancak. 

ikinci devrede gene ayni 
takımlar baştan itibaren şu 
tarihlerde karşılaşacaklardır. 

2 • 9 - 16 · 23 - 30 Kanunu· 
sani, 6 ve 13 Şubat. 

On üç Şubatta son lik maç· 
!arı oynanacak ve bu maçlar
dan sonra İzmir şampiyonu 
belli olacaktır. 

Liklerin iki devreli olarak 
hazırlanmasının sebebi, milli 
küme maçlarına girecek ta
kımların daha fazla çalışmala
rını temindir. İzmir şampiyonu 
ile İzmir ikicisi olacak takım· 
lar, 938 milli küme maçlarına 
lzmir namına iştirak edecek
lerdir .. 

Bugünkü maç 
Bugün öğleden sonra Al· 

sancak sahasında hususi te· 
masların en canlılarından bi
rine şahid olacağız. Bölgemizin 
en kuvvetli takımları arasında 
yer almış olan Alsancak-Do
ğanspor takımları şild finali 
için karşılaşacaklardır. 

Liklerin arefesinde bulundu
ğu muz sıralarda her iki takımın 
tiklerde olduğu gibi yüksek 
mevkilerini muhafaza edebil· 
mek için hazırlık mahiyetinde 
daha şimdiden çok çalışacak· 
ları muhakkaktır. 

Bunun için takımlar tam 
kadrolarını muhafaza ederek 
maça iştirak edeceklerdir. 

İsveç 9 lar konf er an. 
sına iştirak edecek 

Stokholm, 23 (Radyo) -
İsveç hükumetinin Brüksel eJ. 
çisi, Brükselde toplanacak do
kuzlar konferansında lsveçi 
temsile memur edilmiştir. 

Duf Koper 
Napoliye vardı 

Napoli, 23 (Radyo)- İngil· 
tere Deniz Bakanı Duf Koper 
bugün buraya gelmiş ve ken· 
disini hamil olan (Ensanteros) 
yatı, top atılmak suretile se· 
lamlanmıştır. 

Duf Koper, buradan Ro· 
maya gidecektir. 

Habeşistana gidecek 
ltalyan amelesi hareket 

ediyor 
Roma, 23 (Radyo) - Ha· 

beşistana gidecek olan İtalyan 
amelesinin ilk kafilesi, gelecek 
hafta hareket ediyor. Bu ka· 
file, 450 aileden mürekkeptir. 

Üzüm sat&şları 
Ç. Alıcı K. S. K. S . 

992 inhisar ida. 12 15 
362 A lyoti bira. 12 18 
143 Ü. Kurumu 14 25 16 50 
77 S. Erkin 14 75 16 75 
51 Beşikçi o. 12 12 -
41 F. o. Abdul. 16 375 17 
36 Paterson 15 50 16 375 
35 Şınlak o. 14 15 
31 M. o. Hulusi 14 75 18 
22 A. Maydo 12 50 14 50 
17 K. Tar.er 16 18 

1807 
116364,5 
118171,5 

incir sat.şiarı 
Ç. Alıcı K. S. 
26 J. Taranto 6 375 
20 B. S. Alazra. 9 
18 A. C. Sipahi 8 50 
12 E. R. Roditi 11 
8 B. Franko 10 50 
84 

99339 
99423 

K. S. 
9 
9 

13 75 
11 
15 50 

Zeytinyağı satışları 
Alıcı K. S. K. S. 

5000 Ali Mulla o. 31 25 31 25 
5000 S. Erges 33 50 33 50 
10000 

24 llkteırin 931 

/ngiltere 
Silfihlanma programı 

dan vazgeçemez 

Bay Eden 
Londra, 2~ (Radyo) -

giltere Milli Müdafaa Na 

B. F ord Belisa iradettiği 

nutukta hükumetin silahlan 

programı için asla geri d · 
miyeceğini ve silahlarını 

kat daha artıracağını, hiç ki 

senin lngilterenin silahlan 

planı tahakkuk ettireceğind 
şüphe etmemesi lazımgeldi 

söylemiştir. 

Zahire sat.şiarı (Taymis) 
Ç. Cinsi K. S. K. S. Almanyanın müstemlek 

5008 Buğday 5 7 5 6 50 talebi için ne yazıyor 
15 Burçak 4 Londra, 23 (Radyo) - T 
35 M. D. 4 625 4 75 . t · Al 

16 mıs gaze esı, .m.anyanın ın 
35 Susam 

K D 7 temleke talebını mevzubs 

900~0 Kilo ·Pamuk 37 25 37 75 ederek bu mesele için Alıns 
yanın, bundan sonra lngiltere 

Piyasa fiatleri 
No. 7 12 00 13 50 

,, 8 13 75 14 25 
,, 9 14 50 15 00 

" 
10 16 50 17 00 

,, 11 18 00 19 00 

" 
12 20 00 21 00 

Kış yaklaştı. Fakir yavru
ları dUşUnmeli 

Çocuk Esirgeme Kurumun
dan: 

Kış yaklaştı. Geçen seneler 
olduğu gibi, bu sene de Ço
cuk Esirgeme Kurumu ihtiyacı 
olan çocukların giyinmesine, 

mektep kit dplarının tedarikine 
başladı. Evinizdeki eski çama-

şırları, elbiseleri, çocuklarını
zın eski mekteb kitaplarını 

Kuruma vermeniz birçok yav
ruların ihtiyaçlarını temin ede· 
cektir. Kuruma telefonla haber 
vermeniz kafidir. Eşya eviniz· 
den vesikalı bir memur tara· 
fından aldırılır. 

B. Hitler döndü 
Berlin, 23 (Radyo) - Bay 

Hitler, bugün malikanesinden 
buraya dönmüştür. 

FotoOr 
1 N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk 
' ucuz yapılır 

Birinci Sınıf 

Dr. Demir Ali 
Kamçl oğlu 

1 

noktai nazarını kabul ve t 

viç etmesi icab eylediiini 
zıyor. 

Yunan kralı 
Romaya gidecek 

Atina, 23 (Radyo) -Yun 
kralı ikinci Jorj, bu ayın yir 
dokuzunda Romada bu\uo 
cak ve oradan Parise geçe 

Fransız rical ile konuştukt' 
sonra Londraya gidecektir. 

Şan Şolyan 
Kurşuna dizilmiştir .. 

Tien·çin, 23 (Radyo) 
Bundan evel isyan ederek Şı 

Kay-Şeki esir eden ve bilah' 
kendisile anlaşarak cezad 

kurtulan Çin Mareşalı 
Şolyan, son günlerde o 
kumandanı olmak üzerey~ 
Şan-Kay-Şek tarafından go 
len lüzum üzerine kurşuna 
zilmiştir. 

Dr. Şaht 
istifa mı ediyor? 

Berlin, 23 (Radyo) - > 
manya İktısat Na~rı B. 
Şahtın istifa edeceğine o 
kuvvetli bir şayia vardır. I 

B. Göbelsin dört sene 
planını tahakkuk ettirmek i' 
çalışan B. Neymanın i~!' ı 
Nazırlığına getirileceği soi 
nıyor. 

Zayi 
istimal etmekte oldllğ~ 

mührümü kazaen zayi et~f 
Yeniden hak ettiğim rnühr~ 
istimale başladım eskiS~I 
hükmü katmamıştır. '31 1 

Alsancak Şerafettin beY 111ır kağında 24 no.lu hanede d~ 
kim Sakızlı Mürşide N1 

1 Göz HekiJJJ• 
Mitat Orel 

0
, 

1 Adres: Beyler Numan s 
kağı No. 23 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 fi [

Kabul saatleri: Öğleden es 

ı saat 10-12 öğleden s~4r 
15,30 · 17 Tele. 'J4.7 
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lzmir Levazım dmirliti ilanları 
İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden : 

1 Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesat hay· 
vanlarının senelik ihtiyacı olan 541800 kilo arpa ve· 
yahut yulaf kapalı zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle 
münakasaya konulmuş ise de ihal~ günü olan 24 Eyi. 
937 cuma günü arpaya talip çıkmadığı ve yulafa tek· 

f zmir Lise ve Ortaokullar 
kanlığından; 

Cinsi Azı Çoğu Kilo Muhammen 
fiati tutarı 

Birinci nevı ekmek 40000 45000 10,25 4612 1/ 2 

lif edilen fiat da pahalı gorüldüğünden 2490 saytlı " 11 
" 

kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında Koyun eti mevsimınde kuzu eti 4000 
Dana eti 2000 

pazarlıkla alınacaktır. 
Birinci nevi ekmek 15000 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve Yulafın 163 kuruş mu- Koyun eti mevsiminde kuzu eti 2800 
kabilinde Manisada Tümen satın alma komisyonun- Dana eti 1850 
dan alınabilir. Dana eti 8000 

3 - Münakasaları 3/2.teş/937 çaroamba günü saat 17 de Böreklik un 6500 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla- Makarna ekstra ekstra 3200 

15000 

caktır. Tümence arpa veyahud yulafa teklif edilecek San pAtates 17700 
fiatlar üzerinden tetkikat yapılarak birisinin ihalesi Beyaz teneke peyniri 5820 
yapılacaktır. Zeytinyağı 5050 

4 Muhammen bedelleri arpanın kilosu beş kuruş elli Toz şeker 15550 
santim ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatları Tosya pirinci 16250 
arpanın 2235 lira, yulafın 2439 liradır. Kaşar peyniri 1300 

5 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair Kuru horoz fasulyesi 5520 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir· Kuru soğan 100j5 
tikte münakasanın yapılacağı belli gün ve saatte ko- Tirilye zeytin tanesi 2800 

Süt mevsiminde koyun ve 6500 
misyona müracaatları ilan olunur. 

180"00 
5000 
5000 

18000 
3350 
2220 
9201) 
7680 
3900 

21100 
7100 
6020 

18400 
18700 

1530 
6750 

11800 
3420 
7500 

10,25 1845 
45 2250 
30 900 
10,25 1845 
45 1507 112 
30 666 
30 2760 
15 1152 
24 936 
7 1/2 1575 

35 2485 
52 3130 
27 4968 
23 4301 
60 918 
15 1012 1/2 
5 590 

30 1026 
15 1125 

Alım Satım Komisyonu baş-

ilk teminat 

346 

139 
169 
68 

139 
114 
50 

207 
87 
71 

119 
187 
235 
373 
323 

69 
76 
45 
77 
85 

Kızılçullu Öğretmen okulu ve aA'itmenler kur· 
su ihtiyacı. 

Buca Ortaokul ihtiyacı 
,. il " 
" " " 

Karşıyaka Kız Öğretmen okulu ihtiyacı 

" il il 

il " " il 

Kız Erekek liseleri ve San'at okulu 
Bütün yatılı okulların ihtiyacı 

" il " " 
il ,, 

" il 

" il il il 

" " " " 
il " il " 
" il " " 
il " " " 
" " " " 
" il " " 
,. " " " 

Klz ve Erkek liselerile San'at okulu 

22 24 27 30 3740 inek südü. 
---~-----------------Yoğurt: . 11 ,, 8000 9200 17 112 1610 121 ,, ,, 11 11 

fzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rt:. den: Yumurta 89000 adet 101000 1,25 1262 112 95 ,. ,. .. ,. 
1 lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (50700) kilo kuru Çamaşır sabunu 6950 7900 32 1/2 2567 1/2 193 Bütün yatılı okulların ihtiyacı 

fasulya ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya kon- Zonguldak Levamarin kömürü 40 ton 1350 540 41 San'at okuluna 
muştur. İzmir yatılı okullarının 1937 Mali yılı yiyecek ve yakacak Şartnameler ve nümuneler her gün Kl!1tür direktörlüğftnde 

2 - lhaleıi 27/1.Teş./937 Çarşamba iÜnÜ saat 17 de fzmir ihtiyaçları yukarıda hizalarında yazılı tahmin fiatlarile açık ek- komisyon masasında görülebilir. Bu işlere şirketler ve yabancı 
de kışlada lzmir leva:um amirliği satın alma komisyo· siltmeye konulmuştur. tebaalılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı 
nunda yapılacaktır. 5/11/937 Cuma günü saat 14 te lzmir hükumet konağında vesikalarile girebilirler. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (6337) lira 50 kuruştur. Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık ek- isteklilerin yukarıda yazılı teminat miktarlarına göre alıtla-
4f - Teminat muvaakkate akçesi (475) Jira 32 kuruştur. siltmeleri ayrı ayrı y_ap;:..._ıla_c_a_k_tı_r. _____________ r_il_e_b_el_li-=-g-ün_ve saatte komisyona müracaatları. 20 24 27 '4 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

9 14 19 24 

lzmir Levazım Amirliği sa. alma ko. reisliğinden : 
1 - lzmir Müstahkem Mevki kıtaatı hayvanatınm 153900 

kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 3/2.teş/937 Çarşamba günü saat 16 da lzmlr 
kışlada Levazım amirliği satın alma ~omisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6156 lira fır. 
4 - Teminat muvakkatc akçesi 461 lira yctmiı kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 istekliler Ticareı oduında kayıtlı olduklarına• dair 

vesika göstermek Dlecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
ıikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evveline kadar komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 16 22 24 28 3665 

fzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - lzmir Tayyare kıtaatımn 13905 kilo kesilmiş sığır eti 

ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 ihalesi 5/2.teş/937 cuma iÜnÜ saat 15,5 da izmirde 

kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma \comisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3823 lira 88 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 286 liıa 70 kuruştur. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

7 

1 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atinden evvel komisyona müracaatları. 19--24-·29--3 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
lzmir Mst. Mv. kıtaatmın 49000 kilo kuru fasulye ih
tiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 27/1.Teş./937 Çarsamba günü saat 16,5 da iz
mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6370 liradir. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 477 lira 75 kuruştur. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

7 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa • ılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat eveline kadar komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 9 14 19 24 ..........__ ________________________________________ ~--~ 
lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 

1 lzmir Tayyare alayının 198000 kilo ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile münkasaya konmuştur. 

2 ihalesi 1 · 2.inciteşrin - 937 panrtesi günü saat 16,5 
da lzmirde kışlada lzmir Levazım aıniı liği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kahmin edilen mecmu tutarı 21780 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olbuklarına dair 

Izmir Lise ve Ortaokullar Satım Aiım Komisyonu Baş
kanlığından; 

Cinsi Miktarı Kilo Muhammen ilk teminat 
Azı Çoğu fiati bedel tutarı 

Koyun eti mevsiminde Lira 
kuzu eti. 16,500 18,200 45 8190 

" " 12,000 14,500 45 6525 
Birinci nevi ekmek 7,700 86,000 10,25 8815 
Sadeyağı 10,450 12,100 97 11737 

İzmir yatılı Lise ve Ortaokullarının 1937 mali yılı ihtiyaçla· 
rından yukarıda cins. miktar ve muhammen fiatları yazılı dört 
kalem yiyecek ve yakacak ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltmeler, 9/11/937 Salı günü İzmir Hükumet konağında 
saat 15 de yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine göre ha· 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
sikalarile h•minat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunma. 
ları. 13 19 24 28 3621 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi Mikdarı Tahmin edilen Teminatı 

mecmu tutarı 

Kilo Lira K. Lira K. 
Makarna 39600 8316 00 623 70 
Makarna 35160 7032 00 527 40 

Münakasa şekli ihale tarihi Günü Sae.t 
Pazarlık 25/1. Teş/93 7 Pazartesi 1 O 
Pazarlık 25/1.Teş 937 Pazartesi 10,30 

1 - İzmir Mst. M·ı. kıtaatının ikapalı zarf usulile münaka
sada bulunan yukarıda cinsi ve mikdarları yazılı iki 
kalem makarna ihtiyacına verilen fiatlar bahalı görül· 
düğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde kış
lada levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 Pazarlığa iştirak edeceklt!r 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
kalarını ve teminat rnuvakkateler ile birıikte ihale saa-
tinden evel komisyona müracaatları. 3781 

lzınir Levazım amirliğı satın alma ko. reisliğinden: 
1 Manisada tümen kıtaatının ihtiyacı olan (14) ton -;ade 

yağı kapalı zarfla miinakasayn konmuştur. 
2 Şartnamesi hedelsiz olarak Mani.sacla ı ümen satın alma 

komisyonunda hergiin göriilebilir. 
3 Münakasası 9/t 1/937 Salı giinü saat 17 de Manisada 

tümen satın alma komisyonunda yapı'acaktır . 
4 Kılosunuıı muhaınmrn bedeli (100) kuıuş ve muvakkat . 

teminatı (1050) liradır. 
5 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika gösterecekln ve muvakkat teminatlarile birlikle 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saat· 
ten en az bir saat evvel komisyona vermiş olacak-
lardır. 24 28 2 6 3780 

f zmir Levazım satın alına ko. reisliğinden: 
f stanbul levazım amirliği için alınacak olan altmış yedi ton 

615 Kız, Erkek liselerile bölge San' at okulu ihtiyacı 

490 Kızılçullu öğretmen okulu ihtiyacı 
662 Kız ve erkek liselerile bölge San'at okulu ihtiyacı 
881 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 

zırlıyacaklar teklif mektuplarını 9/111937 Salı günü saat 1-4 e 
kadar Komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Bundan ıonra 
gelecek mektuplar kabul edilmez. 

isteklilerden şirketlerle ecnebiler 2490 sayılı kanunun 3 ve 
4 üncü maddesindeki yazılı vesikalarla bu işlere girebilirler. 
Şartnameler ve nümuneler her gün Kültür Direktörlüğünde 
Komisyon masasında görülür. 20 24 27 4 

sade yağının 11/10/937 günkü kapalı zarfına ve 19/101937 
günkü pazftrlığına istekli çıkmadığından 27/10/937 Çarşamba 
günü saat 14 de Tophanede satın alma komisyonunda pazar· 
11kla alınacaktır. Tahmin bedeli 28290 lira ilk teminatı 4371 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi 291 kuruşa komisyonunda verilir. 
isteklilerin kanuni belgelerle belli saatte komisyona gel-

meleri. 3767 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Edremit için açık eksiltme ile 6000 altı bin kilo çekir· 

deksiz kuru üzüm mukaveleye bağlanacaktır. 
2 Tahmin edilen tutarı 1140 lira ve ilk teminatı 85 lira 

elli kuruştur. 
3 Eksiltmesi 8/11/937 Pazartesi günü saat 15 de Edre

mitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatlarile birlikte ihale saatından evvel 
komisyona gelmeleri. 24 26 31 3 377Q 

Lisede yetişenler K. başkan
lığından: 

24/10/937 günü kongremiz toplanacaktır. Üye arkadaşları
mızın saat 15 t(E. lisesine gelmeleri. 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb .. 
relıleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi VP ederler. 

Vapur Acentası----------------------------
RoY AL NEERLANDAIS ~ .. 

KUMPANYASI 
"DEUCALION. vapuru 26 

10/937 de ANVERS, ROT-
TERDAM. AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına · yiik 
alarak hareket edecektir. 

"HERMES,, vapuru 27/ 10 
937 de beklrniyor. BURGAS, 
V ARNA ve KôSTENCE li· 
manlarına yük alarak hareket 
edecektir. 

NSATURNUS,, vapuru 13· 
11/937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAMvcHAMBURG 
limanlarına yük alarak hare· 
ket edecektir. 

"TRiTON,. vapuru 13/11 
'37 de bekleniyor. BURGAS, 
V ARNA ve KôSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,. motörü 
2-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANMARKA, ISVEÇ 
v• BAL TIK limanlanna ha· 
reket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 16· 
11/937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANMARKA, ISVEÇ, 
ve BALTIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARKA, ISVEÇ, NORVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare
ket edecektir. 

SERVICE MARITIM 
ROUMAIN 

.. SUÇEAVA. vapuru 4/11· 
937 de MALTA ve MARSIL· 
YA limanlarına hareket ede· 
•ktir. 

JEGLUGA POLSKA S.A. 
• LEW ANT. motörü 6-11 

'37 de ANVERS, GDYNIA 
v• DANZIG limanlarına hare· 
ilet edecektir. 

lllnlardaki hareket tarihlerile 
aavlunlardaki değişikliklerden 
Henta meıuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ei kordonda FRA TELLi SPER 
CO vapur acentalağına mü· 
raeaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

ahlık ev 
Güzelyalı tramvay cad· 

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de· 
nize nazır ev satılıktır. Ta· 
!iplerin mezkur r:ve müra· 

1 caatları ilin olunur. .............. , ...... 
Olivier ve 

Şürekisı 

ET ALLU M 
" n lam balaıını 

U " al ı rsanız: 

Hem bol ışık almış 

olur, he m ikt ı sat et· 
miş olur, hem lamba 
değişti rmekten kurtu
lur, hem de sarfiya
tınızın eksi ldiğini ilk 
faturada görürsünüz. 

revfı·k Baykent Elektri~ _telefon 
"-' malzemesı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessilii 

• 

....... El:! ............................... , 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçyanın halis Morina 

balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak lzmir 1 

... ............ lllİIİllllİimDM ..... Iİm ..... ~ ......... . 

Doktor ,1111111111111111111\1111111111! 
= 

A. Kemal Tonay 1 
Bakteriyolog fle bulaşıcı, salgın : hastalıkları = -Birinci Sınıf Mutahassısı E§ 

_ {Verem ve saire) 5 = Saemabane iııtaııyonu karoıııındaki Dibek eokak baaında 30 eayıb 5 
- ev ve muayenehaneııinde ııabah eaat 8 den akaam 111at 6 y• ~ 

= kadar haııtalannı kabul eder = 
•111111111111111 lll lll lll il lll il lll lll lll il lll il lll il lll il lil 1111 Tele /on: 4115 111111 il• 
Emlak ve Eytam bankasından 

Depozito 
Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 
C. 55 İzmirde Birinci ve İkinci kordon Saman iskele· 6.800.

sinde ve tapusuna nazaran tahtani iki ma· 
kaza, fevkani iki oda 48,51/3 yeni No. 

"Halen altında beş mağaza, üstünde 
iki bölme.,, 

C. 56 l:ımirde Birinci ve İkinci kordon ve Saman 6.800.
iskdesi ve tapusuna nazaran iki bap depo· 
yu müştemil tahtani altı bap mağaza 46,44, 
49, 1/ 1,3,S,7 yeni No. lı. 

•Halen altında dokuz dükkan üstünde 
iki bölme.,, 

Yukarıda yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 3· 11 ·937 tarihine müsadif çar· 
şamba günu saat 15 de Ankarada idare meclisimiz huzurunda 
yapılacaktır. 

2 - Bu emlak peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 
olunan zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferrut muamelesin! 
yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde ala· 
cakları mufassal şartnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf 
eden 3-11-937 çarşamba günü şartnamede tarif edildiği vcç
hile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafile saat 
onbire kadar buradaki şubemize ve azami saat onbeşe kadar 
An karada Genel direktörlüğüm üze tevdi etmeleri ve daha 
fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün Bankamıza ve Anka-
rada Genel direktörlüğümüze müracaatları. 19-24-28 3675 

lzmir Gümrük Muhafaza ta
buru Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - lzmir Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için 200 ton 
Levamarin maden kömürü ile 3856 kilo kuru fasulye ayn ayrı 
şartnamelerle açık eksiltmeye konulmuştur. Kömürün umum 
tahmin tutarı 2760 lira, muvakkat teminatı 207 liradır. Fa· 
sulyenin umum tahmin tntan 472 lira 40 kııruş, muvakkat 
teminatı 36 liradır. Şartnameleri her giln komisyonda görü
lebilir. 

2 - Kömürün ihalesi 25/ 10/937 Pazartesi günü saat 15 
de ve kuru fasulyenin ayni gün saat 15,30 dadır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-Limited 

Vapur Acentaaı 
lirinci kordon Reeı binuı 

Tel. 2443 

________ ... ___ ..... _____ ... ________ ~----- desindf ve şartnamderinde yazılı vesikalarla, muvakkat temmat 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte ihale saatinde lzmir 
Al sancak, Birincikordon 364 numarada tabur· satın alma ko· 

THE ELLERMAN LJ. 
NES LTD. 

"ALGERIAN. vapuru 20 
Birinciteırinde gelip yük çı· 
karak ayni zamanda LON· 
ORA ve HULL için yük ala· 
•ktu. 

"CITY OF LANCASTER,, 
vapuru 15 lkinciteırinde ge
lip yük çıkaracak ayni zaman· 
u LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 
"ADJUTANT,. vapuru 5 

lkinciteırinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

.. ITHAKA,, vapuru lkinci
'-trin ibtiduında HAMBURG 
IREMEN ve ANViRSten ,-;p 1'k t1karaeaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINlE 

G. M. B. H. 
"SPARTA,, vapuru 31 Bi

rinciteşrinde bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

"ANKARA., vapuru 5 İkin
citeşrinde bekle:ıiyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

"CARL TON.. vapuru 26 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

•EXMINSTER.. vapuru 2 
lkinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

" EXT A VIA ,, vapuru 11 
lkinciteırinde bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 19 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"E.A'.PRESS., \'apuru 26 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ ,. vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

THE EAPORT STEAM· 
SHIP CORPORATION 

PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXACAMBION,, vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCOHORDA,. vapuru 
5 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 19 
lkinciteırinde PIREden BOS · 
TON ve NEVYORK için ha· 

reket edecektir, 
SEYAHAT MÜDDETi 

PiRE · BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
KôSTENGE, SULINA GA· 
LA TZ ve GALA TZ aktar-
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır . 

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, motörü 23 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL
GRADE, NOVISAD, COMA· 
RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSUNJE 
OSLO 

rrıisyonuna müracaatları. 10 14 19 24 3574 

Akhisar Ortaokulu Direktör
lüğünden; 

Okulumuzun tamirat ve inşaatı ikinci de.fa eksiltmeye ko· 
nulm u ş ve fakat ~ene istekl isi çıkmadığından 2800 liralık olan 
bu işin 8· lk i nciteşrin - 1937 tarihine kadar bir ay müddetle pa· 
z arlığa konulmasına karar Vt>rilmiş olduğundaıı isteklilerin Ak· 
hisar kaymakamlığında müteşekkil komisyonda hazır bulunma· 
lan ilan olunur. 14 24 

"BAY ARD., motörü 25 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. Pi· 
RE, DIEPPE, DÜNKERK ve 
NORVEÇ limanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT SCHLDT 
HAMBURG 

" DUBURG ,, vapuru 22 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
ANVERS (DoA-ru) ve HAM· 
BvRG için yük alacaktır. 

İlanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki deyişiklik· 

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DERZE & Co. N. V . 
vapur acentalığına müracaat 
•dilmeıi rica olunur. 

Telefon: No. 200712008 


